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»مس��افرانی که به دنبال حادثه تروریس��تی فرودگاه 
آتاتورک استانبول از سفر به ترکیه منصرف شده اند، 
می توانند طبق مقررات و قرارداد ابالغی از این س��فر 
انصراف دهن��د«. رضا اباذری، ریی��س انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مس��افرتی اس��تان تهران گفت: شمار 
انصرافی ها از سفر ترکیه باال نیست، چون به هر حال 
خیلی ها در آن کشور وقت سفارت دارند و یا انگیزه شان 
از این س��فر کاری اس��ت. به هر ح��ال پروازهای این 
فرودگاه هم برقرار ش��ده و عده ای ناچارند این س��فر 
را انجام دهند. وی ادامه داد: البت��ه تعداد تماس ها با 
آژانس های مس��افرتی برای پیگیری اوض��اع ترکیه، 

پروازها و تورهای آن، بسیار زیاد...

وزیر دادگس��تری گفت: از همه ظرفیت های قاب��ل توجه فرا مرزی 
و راه های حقوقی - سیاس��ی برای احقاق حقوق ملت ایران مقابل 

آمریکا استفاده می کنیم.
 حجت االسالم والمسلمین مصطفی پورمحمدی با حضور در برنامه 
»تیتر امشب« ، درباره دیدار مسئوالن قضایی با رهبر انقالب گفت: 
رهبر انقالب فرمودند قوه قضاییه باید انقالبی باشد، انقالبی فکر کند 

و انقالبی اجرا کند.
پورمحمدی درباره موضوع فیش های حقوقی نجومی افزود: از همه 
دستگاه ها خواسته ش��د که لیس��ت حقوقی کارکنان شان را اعالم 
کنند. دولت و ش��خص رییس جمه��ور برخورد قاطعان��ه ای با این 

موضوع داشتند.
وی گفت: نظام پرداخت در کشور ما متفاوت است. برخی بنگاه ها بر 
اساس مصوبه هیئت امنا یا هیئت مدیره حقوق و مزایایی را تصویب 

کرده اند که بعضا چند برابر وزرا بوده است.
 برخورد قاطع دولت در رابطه با موضوع فیش های حقوقی

وزیر دادگستری افزود: رییس جمهور چند روز گذشته به طور جدی 
اعالم کردند کسانی که در  رابطه با موضوع فیش های حقوقی تخلف 

کرده اند باید برکنار شوند.
وزیر دادگستری با ابراز تاسف از حادثه دلخراش سانحه برای سربازان 
گفت: حق و حقوق خانواده های این عزیزان پرداخت خواهد ش��د. 
برای رس��یدگی به دالیل و برخورد با مسببان این حادثه پرونده باز 

است و در حال رسیدگی است.
پورمحمدی درباره آخرین اقدامات دولت برای پیگیری فاجعه منا 
 گفت: باید حتما از عربس��تان ش��کایت کنیم؛ اما عربستان متعهد

 به معاهده های بین المللی نیست، پیگیری حقوقی هرچند با کندی 
در حال انجام است.

 از همه ظرفیت ها برای احقاق حقوق ملت ایران در مقابل 
آمریکا استفاده می کنیم

وی درباره راهزنی آمریکایی ها و ضبط اموال ایران گفت: ش��کایت 
 ایران از آمری��کا در دادگاه بی��ن المللی الهه ثبت ش��ده و در حال

 انجام است.
وزیر دادگس��تری گفت: از همه ظرفیت های قاب��ل توجه فرا مرزی 
و راه های حقوقی - سیاس��ی برای احقاق حقوق ملت ایران مقابل 

آمریکا استفاده می کنیم.
وزیر دادگستری درباه اس��ترداد مدیرعامل اسبق بانک ملی گفت: 
متاس��فانه کانادا رفتار خصمانه ای با کش��ور ما دارد و اخیرا بخشی 
از اموال ما را ضبط کرده اس��ت، اما خبر دقیق و قابل اتکایی درباره 
خاوری وج��ود ندارد و دولت کان��ادا برای عودت نامب��رده به ایران  

همراهی نمی کند.
وزیر دادگس��تری گفت: در بازگرداندن اموال بابک زنجانی نسبت 
به گذشته توفیق چندانی نداشته ایم و ان شاءاهلل بتوانیم در رابطه با 

استرداد اموال به جایی برسیم.
عمده فرار مالیاتی در بخش غیر دولتی انجام می شود

وزیر دادگستری افزود: حجم فرار مالیاتی در کشور ما باالست. عمده 
فرار مالیاتی در بخش غیردولتی انجام می ش��ود. یک فرار مالیاتی 
بزرگ در حوزه کسب و کار کش��ور به وجود آمده است هرچند اخذ 

مالیات در کشور رشد داشته است.
پورمحمدی در خصوص پرونده کرس��نت و طرح ادعای خس��ارت 
طرف مقابل گفت: دولت بیشترین تالش��ش را می کند تا با توافق  
قرارداد کرس��نت را مدیریت کند؛ طرف مقابل ادعای نجومی برای 

دریافت غرامت دارد.
وزیر دادگستری با اش��اره به کاهش حجم قاچاق کاال افزود: حجم 
 قاچاق در کش��ور ب��ه ۲۵ میلیارد دالر رس��یده  که باع��ث نگرانی

  در مجموعه کشور شده است. این یک بیماری است که با آن روبرو 
ش��ده ایم. وی گفت: در سال ۱۳۹۲ ش��اهد ورود ۲۵ میلیارد دالر 
کاالی قاچاق به کشور بودیم ولی این میزان در سال گذشته به ۱۵ 
میلیارد دالر رسید و طی ۲ سال گذش��ته ایران توانست جلوی ۱۰ 
میلیارد دالر قاچاق را بگیرد. پورمحمدی گفت: همین ۱۵ میلیارد 
دالر قاچاق هم رقمی باالست و باید باز هم کاهش یابد و مسئوالن 

باید تالش مضاعف تری داشته باشند.
وزیر دادگستری به تقویت گمرک از سال گذشته اشاره کرد و گفت: 
در همین راستا شبکه حمل و نقلی و گازوییل را نیز کنترل کرده ایم 

اما یکی از مشکالت، اقتصاد مرزنشینان است.
وی با بیان اینکه مرزنش��ینان به دلیل مش��کالت اقتصادی ش��ان 
مجوزهایی دریافت می کنند، ادامه داد: دریافت مجوز و ورود کاالها 

موجب مختل کردن اقتصاد کشور می شود.
پورمحمدی یکی دیگر از مش��کالت را ورود کاالها بر اساس مجوز 
پذیرفته ش��ده و رس��می عنوان کرد و افزود: غیر از کاالهایی که از 
مجاری غیررسمی وارد می شوند، ورود برخی کاالهایی که به آنها 

اجازه نیز داده شده موجب مشکل می شود.
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه معابر رسمی و گمرکات 
یکی از مشکالت قاچاق کاال بود، گفت: با تجهیز این معابر، هر چند 

که در حد مطلوب نیست، ورودی ها را کنترل می کنیم.
وزیر دادگستری درباره زمین خواری در کشور گفت: حجم زیادی 
از زمین ها برگردانده ش��ده؛ ۴۸ هزار هکتار جلوگیری از تصرفات 
شده  و ۳ هزار هکتار جلوی تغییر کاربری زمین ها گرفته شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس، نظارت را حلقه مفقوده در دولت 
یازدهم دانست و در رابطه با فیش های حقوقی نجومی گفت: ابتدا نیاز 
است دستگاه اجرایی و اداری نظارت کند ولی متاسفانه دولت یازدهم 

در نظارت بر مدیران زیرمجموعه خود ضعف دارد.
حجت االسالم احمد س��الک کاش��انی پیرامون موضوع حقوق های 
نجومی اظهار کرد: تجاوز به حق��وق بیت المال یکی از عوامل مهمی 
است که معموال در س��طح کشور مش��کالتی را ایجاد می کند و این 

مسئله در طول تاریخ اسالم موجب نگرانی مردم شده است.
وی افزود: در صدر اسالم هم داریم که امیرالمومنین )ع( به شخصی 
به عنوان والی، حکم استانداری را می دهند و او بیت المال را به خود 
اختصاص می دهد. امیرالمومنین )ع( هم نامه محکمی می نویسند 

و با او برخورد می کنند.
نماینده م��ردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به 
وضعیت نابس��امان اقتصادی کش��ور خاطر نش��ان کرد: در شرایط 
 کنونی ک��ه کش��ور گرفتار ی��ک رک��ود مدیریت��ی نیابتی اس��ت

 و واحده��ای صنعتی یکی پ��س از دیگری تعطیل می ش��وند، این 
 س��وال وجود دارد ک��ه مدی��ران در راس این بانک ها یا موسس��ات

  با حقوق ه��ای نجومی چ��ه کار مثبتی برای رفع بح��ران اقتصادی 
و غیره انجام داده اند؟!

سالک اظهار داشت: متاس��فانه کار این افراد این بوده است که تنها 
خودش��ان، رفقا و باندش��ان را دیده اند و بیت المال را بین خودشان 

تقسیم کرده اند.
وی در ادامه با بیان بخشی از گزارش بازرسی کل کشور اضافه کرد: 
با کمال تاسف با توجه به گزارشی که بازرسی داده است کسانی که 
 اطراف رییس جمهور هس��تند در به کارگیری آدم های مس��ئله دار

 و پرونده دار نقش دارند.
 نای��ب ریی��س کمیس��یون فرهنگ��ی مجلس ش��ورای اس��المی

 تصریح کرد: در حقیقت فس��اد اداری یکی از معضالت داخل کشور 
ماس��ت که حتی حق مدیران انقالبی، متدین و خوب را هم پایمال 
می کند و بعضی از افراد ناچارند فیش های حقوقی خودش��ان را در 

اختیار سایت ها قرار دهند.
سالک،  نظارت را حلقه مفقوده در دولت یازدهم دانست و بیان کرد: 
بنده معتقد هستم در ابتدا نیاز است دستگاه اجرایی و اداری نظارت 
کند ولی متاس��فانه دولت یازدهم در نظارت بر مدیران زیرمجموعه 
خود ضعف دارد و  این ضعف نظارت دولت یازدهم با وجود داش��تن 
ابزار نظارتی موجب شده که یک عده  از مدیران این چنین بیت المال 

را غارت کنند.
وی تاکید کرد: با این افراد باید با اشد مجازات برخورد کرد و مسئله 
مهم این است که حتما از روز انتصاب این مدیر برای بانک یا  موسسه 
مربوطه باید حس��اب ش��ود و این پولی که به حلقوم این ها رفته به 

بیت المال برگردد.
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اس��المی اذعان داشت: 
احتس��اب این حقوق ها از روز اول انتصاب به آن سمت، نکته اصلی 

قضیه است و به هیچ وجه هم قابل توجیه نیست.
سالک یادآور ش��د: این مهم به این دلیل اس��ت که الیحه خدمات 
کشوری حقوق مدیران کش��ور را تعیین کرده است و این نوع تجاوز 
به حقوق در ایران در س��ایه یک باندبازی و مسائل بین افراد صورت 

می گیرد.
 وی عن��وان ک��رد: ای��ن فس��اد در دول��ت یازده��م اتف��اق افتاده

 و به هیچ وجه قابل توجیه نیس��ت که بگویند دولت گذشته چنین 
و چنان کرد. دولت یازدهم باید پاسخگوی این نوع تجاوز به حقوق 

بیت المال باشد و این نکته ای است که باید به آن توجه کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مجلس 
هم باید در موضوع فیش های حقوقی نجومی ورود کند، اظهار کرد: 
خواس��ته ما این اس��ت که همان طور که در اصل ۹۰ قانون اساسی 
آمده است مجلس و به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ به این مسئله اعالم 

ورود کند.
سالک افزود: پیش��نهادم این اس��ت که سریعا  س��ایر مدیرانی که 
 حقوق این چنینی دریافت می کنند و هنوز ای��ن امردر مورد آنها رو

 نشده است مورد توجه و بررسی قرار گیرند و از پرداخت این حقوق ها 
جلوگیری شود وگرنه این فساد قلب مردم متدین را از بین می برد.

وی خاطر نش��ان کرد: یک جوانی که می خواه��د ازدواج کند و ۱۰ 
میلیون تومان پول احتیاج دارد به س��ختی می توان��د وام بگیرد یا  
کارگرهایی که از واحدهای صنعتی اخراج شده اند با حقوق ۵۰۰ یا 
6۰۰ هزار تومان، هم باید اجاره منزل بدهند و هم زندگی را بگذرانند 

اما یک آقایی هم آن باال بنشیند و بیت المال را غارت کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به مسئله 
عدالت تاکید کرد: این موضوعات خیلی نگران کننده است و به عدالت 
اجتماعی هم ضربه خواهد زد، بنابراین خواهان برخورد محکم با این 
مسئله از طریق قوه قضاییه، دستگاه های بازرسی، دیوان محاسبات 

و غیره هستیم.
 س��الک در پایان اذع��ان ک��رد: در رابطه با ق��وه قضاییه پیش��نهاد 
می کنم  همان طور که رییس قوه قضاییه در این زمینه به  صورت قوی 
اعالم موضع کرده است، یک ش��عبه پیگیر در کشور به این موضوع 
اختصاص داده ش��ود و شعبی هم در اس��تان ها در این خصوص کار 

فعاالنه داشته باشند.

خودکشی در اصفهان سیر نزولی دارد

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

به دنبال جریان انتش��ار فیش های حقوق��ی مدیران و به 
ویژه مدیران بانکی، ظاهرا سه مدیرعامل در شبکه بانکی 
استعفا دادند. گرچه تاکنون به طور رسمی استعفای سه 
مدیر بانکی تایید و اعالم نشده است، اما آن طور که منابع 
مطلع روز پنجشنبه اعالم کردند مدیران عامل بانک های 
صادرات، ملت و قرض الحس��نه مهر ایران از سمت خود 

استعفا کرده اند. بر این اس��اس خبرگزاری ها نوشتند که 
اس��ماعیل لل�ه گانی از بان��ک صادرات، س��یامک دولتی 
 از بانک مهر قرض الحس��نه مهر ایران و علی رس��تگار از

بانک ملت استعفا داده اند. در عین حال عنوان می شود که 
با رفتن این افراد، اخالقی به بانک ملت، زراعتی به صادرات 

و اکبری به مهر ایران...

استانداراصفهان:
استعفا یا  برکناری؟
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استاندار اصفهان: 

واحدهای تولیدی کوچک باید 
بیشتر حمایت شوند

انصراف از سفر به ترکیه
جریمه دارد

بیوتروریسم؛ از آن چه می دانیم، 
به ما نزدیک تر است

اختالفات کهنه
کار دست ذوب آهن داد

اصفهان، شهرت خود را وامدار 
هنرمندان است

رشد ۶۵ درصدی کشفیات کاالی 
قاچاق در اصفهان

سخنان پورمحمدی درباره موضوعات روز کشور؛

از فیش های حقوقی تا مصادره اموال ایران در آمریکا
حجت االسالم سالک مطرح کرد؛

نظارت، حلقه مفقوده در دولت یازدهم
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رتبه خجالت آور اینترنت ایران در خاورمیانه؛
پایین تر از عراق، باالتر از افغانستان!
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 بخش تجارت خارجه هن��د پ��اره ای از تحریم  های تجاری علی��ه ایران را 
بر اساس اقالم مندرج در س��ایت آژانس بین الملل انرژی و شورای امنیت 

سازمان ملل متحد لغو کرد. 
بعد از لغو تحریم ها علیه ایران در اوایل امس��ال، دولت هند نیز اعالم کرد 

پاره ای از تحریم های تجاری علیه ایران برداشته می شود.
» اجی کومار باال « مدیرکل تجارت خارجه هند طی اعالمیه ای اعالم کرد: 
صادرات مستقیم و غیرمستقیم و همچنین واردات مستقیم و غیر مستقیم 
از ایران براساس قطعنامه شورای س��ازمان ملل متحد و آژانس بین المللی 

انرژی برداشته می شود.
وی تاکید کرده اس��ت این آیتم ها براس��اس اس��ن�اد من�درج ش���م�اره 
ANFCIRC/254/REV.NIN/PART1,2 در آژان��س بین الملل انرژی و 
نیز شماره  S/2015/546 شورای امنیت سازمان ملل متحد که لحظه به 

لحظه به روز می شود، خواهد بود.
 کومار تاکید کرده اس��ت ک��ه همه این موارد در س��ایت ش��ورای امنیت 
 ملل متحد و آژانس بین لمللی انرژی قابل دسترس��ی اس��ت. این اطالعیه 

از سوی تجارت خارجه هند برای چاپ در نشریات اعالم شده است.

واش��نگتن فری بیکن نوش��ت: قانونگذاران در کنگره می گویند مقام های 
ارشد دولت اوباما در مجموعه ای از تالش های علنی و غیر علنی که فراتر از 
 تعهدات تعیین شده در توافق هسته ای است کارزار بین المللی را برای تشویق 
و ترغیب شرکت ها و دولت ها به تعامل دوباره با بازار ایران هماهنگ می کنند.

 گفته می ش��ود از جمله این تالش ها تحت فش��ار گذاش��تن نهاد جهانی 
» کارگروه اقدام مالی « بوده اس��ت که تصویب اقداماتی علیه ایران به اتهام 

حمایت مالی از تروریسم و پولشویی را برای یک سال به تعویق انداخت.
قانونگذاران ارشد در کنگره می گویند دولت اوباما به غلط از توافق هسته ای 

به عنوان بهانه ای برای البیگری به نفع ایران استفاده می کند.
پل رایان، رییس مجل��س نمایندگان آمریکا، به واش��نگتن فری بیکن می 
 گوید: » کجای توافق هسته ای پرزیدنت اوباما با ایران گفته است جان کری 

وزیر خارجه آمریکا باید به عنوان بازاریاب ارشد ایران خدمت کند؟ «
مایک پمپئو، عضو کمیته اطالعات مجلس نمایندگان آمریکا، به فری بیکن 
گفته است دولت اوباما همان طور که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
 را برای عقبگرد از بازرس��ی ایران تحت فشار گذاش��ت اینک همین کار را با 
» کارگروه اقدام مالی « انجام می دهد و » در نتیجه، ما دید خود در مس��ائل 
حساس برنامه هسته ای را از دست داده ایم و همین مهم در جبهه مسائل مالی 
هم اتفاق می افتد. « منابعی به فری بیکن گفته اند که دولت اوباما می کوشد 
برای شرکت ها و نهادهای متمایل به تعامل با ایران پوششی حقوقی در مقابل 

تحریم ها و دیگر تدابیر ناشی از تجارت با ایران ارایه کند.

گروه تروریستی داعش نقشه ای را منتشر کرد که در آن محل هایی 
که عناصر این گروه تروریستی به صورت پنهانی در حال برنامه ریزی 

برای اجرای حمالت تروریستی هستند را نمایش می دهد. 
 داعش به مناسبت دومین سال اعالم خالفت خودخوانده در سوریه 
و عراق، نقش��ه جدیدی از کش��ورهایی که در آن ها عناصر نفوذی 
 دارد را منتشر کرد. در این نقشه، کشورها از نظر میزان نفوذ داعش 
 در آنها به چند دسته تقس��یم ش��ده اند. داعش در این نقشه ادعا 
 ک��رده اس��ت در کش��ورهای ش��رقی اروپا نی��ز عناص��ر نفوذی 

دارد. 
همچنین نام نیجریه – کشوری که درگیر مبارزه با گروه تروریستی 
بوکوحرام اس��ت - در این نقشه به چش��م می خورد. گفته می شود 
 این عناص��ر نفوذی در ح��ال ترتی��ب دادن حمالت تروریس��تی 

در کشورهایی مانند فرانسه، ترکیه و لبنان هستند.

 خانم » ش��یرین م��زاری « عض��و ارش��د مجلس ملی پاکس��تان 
از سیاست های عربستان درقبال مسئله فلسطین انتقاد کرد و گفت: 
عربستان اگر بخواهد می تواند در مقابله با صهونیست ها موثر واقع 
 شود، اما با سیاس��ت هایی که ریاض در پیش گرفته است، امیدی 

به حمایت آن از حقوق ملت فلسطین نیست.
 خان��م ش��یرین م��زاری گف��ت: وقت��ی عربس��تان ت��وان مقابله 
با تالش های سازمان ملل برای جلوگیری از کشتار زمان و کودکان 
 در یمن را دارد، حتما این توان را هم دارد که بخواهد از فلس��طین 

در برابر صهیونیسم حمایت کند ولی این کار را نمی کند.
این سیاستمدار برجسته پاکستان گفت: ضعف اتحاد امت اسالمی 
چالش اصلی در مسیر حل مسئله فلسطین است. رژیم صهیونیستی 
مرتکب تروریسم دولتی علیه فلسطینی ها شده است و در کنار آن 

آمریکا نیز عامل اصلی ترویج تروریسم در جهان است. 
ش��یری مزاری ادامه داد: چ��را امروز جهان با گ��روه های مقاومت 
 نظیر حزب ا... لبن��ان مخالف می کند؛ گروهی که توانس��ت دوبار 

بت شکست ناپذیری اسرائیل را در هم بشکند.
این عضو ارش��د حزب تحری��ک انصاف پاکس��تان گف��ت: برخی 
کش��ورهای عربی در اه��داف و برنام��ه ریزی های خود همیش��ه 
پافشاری می کنند، اما در دفاع از فلس��طین اراده ای از خود نشان 
نمی دهند. مثال اخیرا فش��ارهای عربس��تان س��عودی بر سازمان 
ملل باعث ش��د تا دبیرکل این سازمان نام عربس��تان را از فهرست 
س��یاه حذف کند پس اگ��ر اعراب م��ی توانند برای اه��داف خود 
دس��ت به هر کاری بزنند چرا در بحث فلس��طین پافش��اری نمی 
 کنند و چرا برای آزادی قدس نیروهای اش��غالگر را تحت فشار قرار 

نمی دهند.

فوت علی دادمان، فرزند ش��هید رحم��ان دادمان؛ خبری بود 
که دوب��اره گمانه هایی را در م��ورد حمالت بیوتروریس��تی، 
بر س��ر زبان ها انداخ��ت. با درگذش��ت وی در مدت��ی کوتاه 
ش��نیده هایی مبنی بر معرف��ی حمله بیوتروریس��م به عنوان 
دلیل م��رگ دادمان در گوش��ه و کنار ش��بکه های اجتماعی 
مخابره ش��د. شناس��ایی » حمله بیوتروریس��م « ب��ه عنوان 
دلیل ب��روز س��رطان فرزند ش��هید دادمان، س��خنی بود که 
 در ش��بکه های اجتماع��ی ش��نیده و در می��ان کارب��ران 

دست به دست شد.
 مجتب��ی ع��رب م��ازار ی��زدی از جمل��ه اف��رادی ب��ود که 
ب��ا انتش��ار متن��ی در تلگ��رام مدع��ی رب��ودن و اج��رای 
 عملی��ات بیوتروریس��م بر » دادم��ان « ش��د. او در متنی که 
در ش��بکه های اجتماعی منتشر شد، نوش��ت: » ...توی یک 
 س��فر کاری ظاهرا ب��ه مالزی اونجا دس��تگیرش م��ی کنند 
و تحویل��ش میدن ب��ه آمریکای��ی ه��ا... آمریکای��ی ها یک 
 ماه نگه��ش می��دارن و بازجوی��ی و... ظاهرا اونج��ا خودش 
گفته بود که آمریکایی ها یه چیزی ت��و بدنش تزریق کردن. 
بعدا که ره��اش می کنن می��اد و چندماه توی ب��زرگ ترین 
مرکز بیوتروریزم دنیا تو روس��یه تحت درم��ان قرار می گیره 
 و بهش میگن ت��و کام��ل بهبود پیدا ک��ردی و دیگ��ه اثری 
از اون م��اده ت��و بدن��ت نیس��ت. اما ح��دود یک س��ال بعد 
ش��روع میش��ه هی از جاهای مختلف ب��دن میزن��ه بیرون، 

 چندم��اه قبل یک توم��ور خوش خی��م بزرگ که باعث ش��د 
کلیه اش رو در بیارن و بعد هم سرطان. «

اما عل��ی دادمان، اولین فردی نیس��ت که در س��ال های اخیر 
پس از فوتش ش��اهد طرح ح��رف و حدیث های��ی در رابطه با 
» بیوتروریس��م « هس��تیم. » بیوتروریس��یم « کلمه کلیدی 
رمزآلودی است که در س��ال های اخیر به منظور روایت بخش 
پنهان زندگی چهره های سیاس��ی و حتی سینمایی در داخل 

کشور تکرار می شود.
بیژن نوباوه، پیش قراول اعتراض به بیوتروریسم

نوب��اوه، خبرنگاری اس��ت که پس از س��یر ک��ردن در فضای 
خبرنگاری، راهی میدان سیاس��ت ش��د و در مجلس هش��تم 
 و نهم ب��ه صندلی خان��ه ملت تکیه زد. او چند س��الی اس��ت 
به دلیل بیماریش، ظاهری همچون جانبازان شیمیایی را پیدا 
کرده اس��ت. اتفاقی که او با وجود سابقه حضورش در جبهه به 
عنوان خبرنگار، دلیل ای��ن اتفاق را نه عامل ش��یمیایی زمان 

جنگ، بلکه حمله » بیوتروریسم « معرفی می کند.
 ای��ن روایت بی��ژن نوب��اوه مربوط ب��ه همان زمانی اس��ت که 
در راهروه��ای مجل��س، به خبرن��گاران گوش��زد می کرد که 
 دلی��ل بیماری��ش جن��گ نب��وده و حض��ور چند س��اله اش 
در نیویورک ب��ه عنوان مدیر دفت��ر نمایندگی صدا و س��یما، 
چنی��ن اتفاق��ی را برایش رق��م زده اس��ت. حاال ای��ن روزها 
نوب��اوه به م��رور خاط��رات حض��ورش در نیوی��ورک و منبع 

 بیماری��ش پرداخت��ه اس��ت. او در گف��ت و گوی��ی خ��ود را 
از قربانیان بیوتروریس��م معرفی ک��رد و گفت ک��ه » با توجه 
به اینک��ه بن��ده دو عمل جراح��ی مه��م را درآمری��کا انجام 
دادم احتمال می دهم به دلیل س��ه س��اعت بیهوش��ی سم را 
 دراین مقطع وارد ب��دن بنده کرده اند. دو نوع س��م آمریکایی 
در بدن من شناس��ایی ش��د که یکی از آنها س��م باغبانی بود 
 که توس��ط آمریکای��ی ه��ا در جنگ جهان��ی دوم اس��تفاده 
 می ش��د. « هرچن��د او ب��ه پیگیری ای��ن موضوع به وس��یله 
آیت اهلل هاشمی شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه اشاره  کرده، 
اما نگفته است که سرانجام پیگیری ها به چه نقطه ای ختم شد.
کارگردان یوسف پیامبر و گمانه زنی مسمومیت از 

جانب صهیونیست ها
 ف��رج ا... سلحش��ور، بازیگ��ر، نویس��نده و کارگردانی اس��ت 
که پس از ساخت سریال های مذهبی همچون مردان آنجلس 
و یوسف پیامبر توانس��ت جای پای خود را در میان برنامه های 

تلویزیون ایران و کشورهای عربی باز کند. 
او پس از تحمل س��رطان ری��ه از دنیا رف��ت. در چهلمین روز 
فوت سلحش��ور بود که س��ردار جباری با طرح احتمالی مبنی 
بر مسمومیت سلحشور به وس��یله صهیونیست، خبر فوت این 

کارگردان را به رنگ و بویی سیاسی آغشته کرد.
فرزند سلحشور در واکنش به صحبت های سردار جباری، گفت 
که »به هیچ عنوان کس��ی ترور بیولوژیک پ��درم را به صورت 

قطعی تایید نمی کند ولی این احتمال وجود دارد.«
چمدان های آلوده نادر طالب زاده

 طال��ب زاده، چه��ره ای ک��ه بیش��تر ب��ه دلی��ل انتقادات��ش 
 از سیاس��ت های رس��انه ای آمری��کا ش��ناخته ش��ده اس��ت، 
یکی دیگ��ر از زنجیره ه��ای طرح ش��ده در رابطه ب��ا قربانیان 
حمل��ه بیولوژی��ک در ای��ران را تش��کیل می ده��د. طال��ب 
 زاده که چند س��الی اس��ت به بیم��اری نارس��ایی قلبی مبتال 
شده است، ربوده و آلوده شدن چمدانش در سفر اربعین را دلیل 

بیماریش می داند.

 او در توضی��ح این اتف��اق می گوی��د:» یک س��ال و نیم پیش 
با گروهی از لبنان برای راهپیمایی اربعی��ن به عراق رفتم. که 
چمدان من را از هتلی که در نجف بودم از میان صد ها چمدان 
برداشتند و 5 الی 6 روز بعد در کربال نصفه شب تحویلم دادند. 
 لپ تاپ من را خالی و بررس��ی های کامل را انجام داده بودند. 
از همان روز که چمدان  را تحویل گرفتم حالم بد شد، اما متوجه 
این ماجرا نبودم. « این مستند س��از با پیگیری هایی که انجام 
داد، توانس��ت، خبر تایید ترورش را از عل��ی کرمی متخصص 
بیو تروریس��ت بگیرد و از ای��ن طریق مهر تایی��دی بر روایت 

ترورش بزند.
بیوتروریسم چیست؟

ب��ر اس��اس تعری��ف پلی��س بی��ن المل��ل درس��ال 2007 
بیوتروریس��م عب��ارت اس��ت از منتش��ر ک��ردن عوام��ل 
 بیولوژیک��ی یا س��می با هدف کش��تن یا آس��یب رس��اندن 
 ب��ه انس��ان  ها، حیوان��ات و گیاه��ان ب��ا قص��د و نی��ت قبلی 
و به منظور وحش��ت آفرینی، تهدید و وادار ساختن یک دولت 
یا گروهی از مردم به انجام عملی یا برآورده کردن خواسته ای 

سیاسی یا اجتماعی.
بیوتروریسم در آن سوی مرزها

در آن س��وی مرزها نیز داس��تان مبه��م بیوتروریس��م ادامه 
دارد. روزی از زب��ان ریی��س جمه��وری یک کش��ور و روزی 
ه��م در می��ان ش��ایعات پ��س از مرگ ی��ک رهبر سیاس��ی 
 ردی از حمل��ه » بیوتروریس��م « دی��ده می ش��ود. س��رطان 
 » هوگ��و چ��اوز «،  ریی��س جمهور ونزوئ��ال و چندت��ن دیگر 
از روس��ای جمه��ور آمری��کای التی��ن و همچنی��ن م��رگ 
 مرم��وز مام��ور س��ابق ک.گ.ب. در لن��دن، یاس��ر عرف��ات 
 و فی��دل کاس��ترو از جمله م��واردی هس��تند که بس��یاری 
تفاق��ات رخ داده در خاورمیان��ه مخال��ف اس��رائیل   از ا
 و آمری��کای التین مخالف سیاس��ت های آمری��کا را با حدس 
و گمان رم��ز آلود، » م��رگ به دلی��ل حمله بیوتروریس��م « 
 پیوند می زن��د. وزارت اطالعات کش��ورمان نیز در س��ال 92 
در گزارش��ی، پرونده هایی همچون مرگ الکساندر لیتویننکو 
جاسوس سابق اداره امنیت فدرال روسیه در انگلیس در سال 
 2007، ترورهای پی در پی کاس��ترو و مرگ یاس��ر عرفات را 

در لیست پرونده های » ترور بیولوژیکی « جای داده است.

هند تحریم های تجاری علیه ایران 
را لغو کرد

انتقاد شدید واشنگتن فری بیکن از کاخ سفید:

کجای توافق هسته ای، گفته شده جان کری 
باید بازاریاب ارشد ایران شود؟

 داعش نقشه کشورهایی که در آن ها 
نفوذ دارد را منتشر کرد

نماینده مجلس پاکستان: 

امیدی به حمایت عربستان 
از فلسطین نیست

اخبار جهان

بین المللی

به بهانه درگذشت مرحوم دادمان؛

بیوتروریسم؛ از آن چه می دانیم، به ما نزدیک تر است

عصرایران نوش��ت: طی روزهای اخیر برخی از روحانیون 
نس��بت به سیاس��ی کاری در جلس��ات مذهبی اعتراض 
کردند و آن را به دور از شان این مراسم دانستند. به طور 
مثال سید مهدی طباطبایی استاد اخالق حوزه با تاکید 
براینکه هر نوع تندروي سیاس��ي از تریبون هاي مذهبي 
به شدت خطرناک است، گفت: » برخي به جاي روشنگري، 
عقده گشایي مي کنند. کسي حق ندارد از تریبون مذهبي 
به کسي توهین کند یا براي اشخاصي ایجاد مشکل کند. «

محس��ن غرویان دیگر مدرس حوزه علمیه نیز بر این باور 
است که » استفاده جناحي از تریبون هاي مذهبي، ظلم 
به دین است. در محافل مذهبي مي توان مسائل عام دیني 
را طرح کرد و اینکه به وسیله این تربیون ها بخواهیم مردم 
را به سمت جناح سیاسي خودمان بکشانیم، این خیانت 

به مذهب است. «
چندسالی است که جلسات مذهبی در ایران درگیر مسائل 
سیاسی شده است. این سیاست زدگی نه در مسائل کالن 

بلکه در دعواهای حزبی و سیاسی اتفاق می افتد. 
برخی از جلسات مذهبی رسما تبدیل به پایگاه های احزاب 
سیاسی شده است. در این جلسات مردم به جای شنیدن 
پندهای اخالقی و عرفانی بیش��تر درگیر مسائل سیاسی 
 و حزبی هس��تند. س��خنرانان و مداحان در این جلسات 
با استفاده از شور مذهبی مردم، نگاه های سیاسی خود را 

به مستمع تلقین کنند.

 این سیاست زدگی باعث شده اس��ت تا بسیاری از مردم 
به واسطه این سخنان از هیئت های مذهبی فاصله بگیرند. 
 باالخره مردم به یک��ی از دو جناح سیاس��ی عالقه دارند 
 و ب��ر نمی تابند در جلس��ه ای ش��رکت کنند ک��ه مداح 
یا س��خنران به راحتی به جری��ان  آنها توهی��ن می  کند. 
 تصور کنید عادل فردوس��ی پ��ور در برنامه ن��ود از یکی 
از دو تی��م مطرح پایتخ��ت حمایت کند. ای��ن کار باعث 
می ش��ود هواداران تیم مقابل دیگر این برنامه را تماش��ا 
نکنند یا حداقل در نظرس��نجی های آن ش��رکت نکنند. 
انگیزه مردم از حضور در چنین مراسمی استفاده از فضای 
معنوی آن است و نباید این فضا را با سیاسی کاری تخریب 
کنیم. البته رهبری بارها تاکی��د کرده اند که هیئت های 
مذهبی نباید س��کوالر باشند. اما این س��کوالر نبودن را 
برخی با سیاسی بودن اشتباه گرفته اند و تازه سیاسی بودن 

را نیز بعضا با سیاسی کاری و اغراض جناحی.
آنها برای اینکه سکوالر نباشند حزبی شده اند و تمایالت 

سیاسی خود را وارد جلسات مذهبی کرده اند. 
به نظر می رس��د با توجه به بیانات رهبری طی سال های 
اخیر منظور ایش��ان از س��کوالر نبودن، بی توجه نبودن 
به مس��ائل جهان اس��الم مانند بحران های اخیر سوریه، 
 یمن و عراق اس��ت. مقابله با تفکر تکفی��ری و جلوگیری 
 از تفرقه ه��ای مذهب��ی میان ش��یعه و س��نی نمونه بارز 

سکوالر نبودن هیئت های مذهبی است.

 فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خات��م االنبیا ) ص ( گفت: 
 تجهی��زات و نیروهای انس��انی کش��ور در براب��ر تجاوز 
و حمله های احتمالی دش��منان، بس��یار هوش��یار عمل 
 می کنن��د و اس��ارت نیروه��ای آمریکای��ی در  آب های 

خلیج همیشه فارس مبیین این مسئله است.
 امیر سرتیپ اسماعیلی با بیان این که کارکنان یگان های 
پدافند هوایی در کنار سایر نیروهای نظامی کشور با تمام 
وجود از میهن عزیزش��ان دفاع خواهند کرد، اظهار کرد: 
یگان پدافند هوای��ی در کنار کارهای نظام��ی به ترویج 
اخالق و نهادینه کردن تفکر اس��المی در بین س��ربازان 
می پردازد و با عنایت خداوند شاهد حضور فعال حافظان 
 قرآن کری��م در ق��رارگاه پدافند هوایی سراس��ر کش��ور 

هستیم.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا ) ص ( تصریح 
 کرد: ام��روز ما امنی��ت و آس��ایش در کش��ور را مدیون 
خون مطهر شهدای مدافع حرم هستیم و فرهنگ شهادت 
 در بین جوان��ان ایرانی نهادینه ش��ده اس��ت و به برکت 
خون ش��هدا، مرزهای هوایی کش��ور یک��ی از امن ترین 

مرزهای خاورمیانه است.
وی با اش��اره به رصد مداوم آسمان نیلگون ایران اسالمی 
توس��ط پدافند هوایی افزود: پدافند هوای��ی ارتش اجازه 
 و مجال نفوذ ب��ه حریم هوایی ای��ران اس��المی را نداده 
و گروه های پداجا راه نفوذ بر هر پرنده ای به آسمان ایران 

را بسته است.
 این مقام ارشد نظامی به تمجید از پیشرفت های نظامی 
ارتش ایران پرداخت و گفت: موش��ک هوا به زمین ایران 
 که توس��ط نیروهای توانمند پداج��ا و وزارت دفاع ایران 

ساخته شده تا پایان امسال به تولید می رسد.
وی از ارتش به عنوان نیروی��ی گوش به فرمان فرماندهی 
 کل قوا نام برد و با اش��اره ب��ه دس��تاوردهای متعدد این 
نیروی نظامی در ایران، تصریح کرد: ایمان به خدا و تبعیت 
محض از مقام معظ��م رهبری مهم تری��ن عامل موثر در 
دستیابی ارتش جمهوری اسالمی به این موفقیت ها است. 

سیاسی بازی برخی مداحان و فاصله گرفتن مردم از هیئت  های مذهبی؛

هیئت مذهبی یا تریبون اعالم نظرات جناحی و سیاسی؟
امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی: 

موشک هوا به زمین ایران تا پایان سال تولید می شود

پارلماندرحاشیه

در تصویر باال سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه در منزل نوری مالکی، نخست وزیر سابق عراق در بغداد را می بینید. 

فانی، نعمت زاده، آخوندی و گودرزی اولین وزرایی هستند 
که در مجلس دهم به کمیس��یون ه��ای تخصصی مجلس 

می روند.
بعد از یک ماه آغاز ب��ه کار مجلس دهم، کمیس��یون های 
تخصصی مجلس از هفته گذش��ته ش��کل گرفت��ه و هیئت 

رییسه این کمیسیون ها هم انتخاب شدند.
جلسات این کمیسیون ها از این هفته رسما شروع می شود.

در این میان ب��رای اولین ب��ار در مجلس ده��م و در اولین 
 هفته رسمی شروع به کار کمیس��یون ها، چهار وزیر دولت 
به این کمیس��یون ها می روند. محمدرضا نعمت زاده وزیر 
صنعت، معدن و تجارت بعدازظهر یکش��نبه به کمیسیون 
صنایع و مع��ادن مجلس می رود تا در خص��وص عملکرد و 

برنامه ها به نمایندگان گزارش دهد.
محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان نیز بعدازظهر یکشنبه 
 به کمیس��یون فرهنگی مجلس می رود تا ضمن آش��نایی 
 ب��ا نماین��دگان پیرام��ون مس��ائل ورزش کش��ور ب��ا آنها  

تبادل نظر کند.
همچنین علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش بعدازظهر 
 روز دوش��نبه به کمیس��یون آموزش و تحقیق��ات مجلس 
می رود و گزارشی از وضعیت وزارتخانه خود به نمایندگان 

ارایه می کند.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی  هم بعدازظهر دوشنبه 
به کمیسیون عمران مجلس می رود تا در خصوص وضعیت 
و عملکرد حوزه حمل و نقل کشور با تمرکز بر احکام برنامه 
 پنجم توس��عه، اهداف و برنامه های وزارت راه و شهرسازی 

در این بخش را تشریح کند.
مجلس دارای 13 کمیسیون تخصصی است که عبارتند از:

 کمیس��یون آموزش و تحقیق��ات،  اجتماع��ی، اقتصادی، 
 امنیت ملی و سیاس��ت خارج��ی، انرژی، برنام��ه و بودجه 
و محاسبات، بهداشت و درمان، شوراها و امور داخلی کشور، 
صنایع و معادن، عمران، کمیس��یون فرهنگی، کمیسیون 
قضایی و حقوقی و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی.

اولین وزرایی که در کمیسیون های تخصصی مجلس حاضر می شوند؛سردار سلیمانی میهمان ضیافت افطار نوری مالکی
4 وزیر، چراغ اول را روشن می کنند

 چن��دی قب��ل یک��ی از نماین��دگان اصفه��ان در مجلس 
شورای اس��المی گفت که کش��ورمان در معرض تهدیدات 
بیوتروریزمی قرار دارد حمیدرضا فوالدگر، گفت: محصوالت 

تراریخته باید خارج از اولویت مورد بررسی قرار گیرد.
فوالدگر در جلس��ه علنی 24 خرداد  پس از قرائت گزارش 
وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه کشور ما کشور کم آبی 
است و مهم ترین مشکل کش��ور منابع آبی است، گفته بود: 
بند 7 سیاست های اقتصاد مقاومتی، توسعه روستایی است. 
 یک��ی از دالی��ل ادغ��ام وزارت کش��اورزی ب��ا وزارت 
جهاد سازندگی، توس��عه روس��تایی بود که تاکنون کاری 

صورت نگرفته است.

فوالدگر افزود: اگر می خواهیم کش��اورز به جای اصلی اش 
برگردد باید به بحث توسعه روستایی بپردازیم.

وی با اش��اره به خطر محص��والت تراریخته متذکر ش��ده 
 بود: محصوالت تراریخت��ه باید خارج از برنام��ه در اولویت 
 قرار گیرد. کش��ور م��ا مورد حم��الت بیوتروریزمی اس��ت 
و تراریخته از این جهت بحث مهمی اس��ت و باید در اولویت 

بررسی قرار گیرد.
نماینده م��ردم اصفهان در مجلس به ) قان��ون برنامه ریزی 
 ساماندهی داده ها ( اش��اره کرده و گفته بود: مواد 45 تا 55 
 این قان��ون در بح��ث کش��اورزی اس��ت که م��ورد توجه 

قرار نمی گیرد و سامانه داده ها باید راه اندازی شود.

تهدید ایران از سوی » بیوتروریزم «
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 مین��ی کراس اووره��ا ی��ا ب��ه ق��ول بعض��ی، خودروهای
 مینی شاس��ی را می توان  هاچ بک هایی دانست که با داشتن 
اندکی ارتفاع بیشتر از سطح زمین س��عی در نزدیک کردن 
خود ب��ه شاس��ی بلند ها دارند؛ درس��ت مانند انس��ان هایی 
که با پوشیدن کفش پاش��نه بلند چند س��انتی متری به قد 
 خود اضافه می کنن��د . مین��ی کراس اوور ها در ب��ازار ایران

 قدمت چندانی ندارند و ش��اید مطرح ش��دن این کالس از 
خودروه��ا در بازار ای��ران را بتوان همزمان ب��ا حضور لیفان 

X50 دانست .
 چندی پیش ایران خ��ودرو از دانگ فن��گ H30 کراس که

 در کالس ذکر ش��ده قرار دارد، رونمایی کرد که با توجه به 
قیمت رقابتی اش بسیار مورد توجه قرار گرفت. به همین بهانه 
و با این مقدمه نگاهی می کنیم ب��ه ویژگی های این  هاچ بک 

قد بلند چینی!
طراحی

H30 cross  در نمای جلو با وجود چراغ های کش��یده ، جلو 
 پنجره باریک و قطعه پالس��تیکی س��پر یک طراحی ساده

 با اندکی چاشنی خشونت دارد .
نمای جانبی هم با خط مورب روی در  ها و گلگیر عقب شیک 
و امروزی بوده و در عین حال وجود فالپ های روی گلگیر ها 
که با ضربه گیر های زیر در  ها به صورت یکپارچه هستند، به 
عضالنی ش��دن این نما و نزدیک ش��دن به یک SUV واقعی 

کمک می کند . H30 cross در نمای عقب به لطف چراغ های 
امتداد یافت��ه روی س��تون ها بلند تر از آنچه هس��ت، به نظر 
می رسد و همان چاشنی خشونت نمای جلو در نمای عقب 
هم به لطف ضربه گیر بزرگ روی سپر و قطعه دیفیوزر مانند 

 H30 cross زیر آن ، قابل مشاهده است. کابین
هم با توجه به همکاری نزدیک دانگ فنگ 

با پ��ژو در قس��مت هایی مانند 
درب جعبه داش��بورد 

و س��اعت دیجیتال 
قس��مت  ب��االی 
میانی ش��بیه به 
ی  خته ها س��ا
پژو است که در 
کابین  مجموع 
و  هماهن��گ 
مناس��بی است 

اینک��ه  ضم��ن 
ب��ا وج��ود مانیت��ور 

بزرگ موجود در قس��مت 

 میانی داش��بورد و قطعات طرح چوب و فلز سعی 
در نمایش جلوه ای لوکس تر از خودرویی 

در این سطح قیمت دارد .
 ابعاد و فضای داخلی

H30 cross دارای ط��ول ، 
عرض و ارتفاع��ی به ترتیب 
4351 ، 1760 و 1528 
میلی مت��ر ب��ه همراه 
فاصله بی��ن دو محور 
2610 میلی مت��ری 
است که با این ابعاد 
اندک��ی عری��ض و 
طویل  تر از رقیبش 
لیف��ان X50 بوده 
اما به میزان جزیی 
کوتاه قد ت��ر اس��ت 
ضم��ن اینک��ه در 
فاصل��ه دو مح��ور 6 
س��انتی متر بزرگ تر 

از X50 و 16/5س��انتی متر بزرگ ت��ر از پ��ژو 206 بوده که 
نوید دهنده فضایی خوب برای سرنشینان است.

از لحاظ فضای صندوق بار هم H30 cross با داشتن فضای 
417 لیتری که با تا ک��ردن صندلی های عقب تا 1137 لیتر 
گس��ترش می یابد، به نس��بت ابعاد خودرو فضای بار بسیار 
خوبی داش��ته و از بابت اس��تفاده خانوادگ��ی نگرانی ایجاد 

نمی کند.
 امکانات رفاهی و ایمنی

مهم ترین امکانات رفاهی H30 cross شامل سیستم تهویه 
مطبوع اتوماتیک ، س��انروف ، سنس��ور پارک عقب ، سیستم 
صوتی و تصویری مجهز به نمایش��گر 6/5  اینچی لمس��ی و 
بلوتوث ، فرمان چرمی مجهز به کلید های کنترلی سیس��تم 
 X50 صوتی و ... است که تقریبا همس��طح با رقیبش لیفان
بوده و برای خودرویی با سطح قیمتی زیر 50 میلیون تومان 

بسیار عالی است .
از لحاظ ایمنی هم H30 cross با داش��تن ترمز های مجهز 
به سیس��تم ABS و EBD و 4 عدد ایربگ در مقابل رقبای 2 

ایربگ خود از ایمنی بسیار مناسبی برخوردار است .
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه س��ری نخس��ت دانگ فن��گ 
 H30 cross ب��ا قیم��ت ح��دود 44میلی��ون توم��ان در

مرداد ماه سال جاری از سوی ایران خودرو تحویل خریداران 
خواهد شد .

پوتین ممنوعیت واردات 
مواد غذایی را تمدید کرد

انصراف از سفر به ترکیه
جریمه دارد

والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه ممنوعیت واردات 
مواد غذایی از کش��ورهای اروپایی را تا پایان سال 2017 

تمدید کرد.
رسانه های روسیه از جمله خبرگزاری اسپوتنیک، با استناد 
به سندی که روی پایگاه اطالع رس��انی دولت روسیه قرار 
گرفته نوشته اند مس��کو این محدودیت ها را تا 31 دسامبر 

سال 2017 تمدید کرده است.
روس��یه به تالفی تحریم های کش��ورهای غربی علیه این 
کشور، روز 6 اوت سال 2014 واردات برخی مواد غذایی از 
آمریکا، کشورهای اتحادیه اروپا و سایر کشورهای غربی را 

ممنوع اعالم کرد.
مس��کو م��ارس 2014، بع��د از رای قاط��ع س��اکنان 
 جزی��ره کریم��ه ب��ه جدای��ی از اوکرای��ن در ی��ک

 همه پرسی، پیوس��تن این منطقه به فدراسیون روسیه را 
اعالم کرد.

کی ی��ف و متح��دان اروپای��ی آن نتایج همه پرس��ی را به 
رسمیت نشناختند و مسکو را به تنش زایی و افزایش بحران 

در شرق اوکراین متهم  کردند.
این موضوع به اعمال تحریم و نمایش قدرت علیه روس��یه 

منجر شد.
 مس��کو پ��س از آن در اقدام��ی متقاب��ل واردات برخ��ی 
مواد غذایی را از شم�اری از کش�ورهای عضو این اتحادیه 

ممنوع کرد.

»مسافرانی که به دنبال حادثه تروریس��تی فرودگاه آتاتورک 
استانبول از س��فر به ترکیه منصرف ش��ده اند، می توانند طبق 

مقررات و قرارداد ابالغی از این سفر انصراف دهند«.
رضا اباذری، ریی��س انجمن صنفی دفاتر خدمات مس��افرتی 
استان تهران گفت: شمار انصرافی ها از سفر ترکیه باال نیست، 
چون به هر حال خیلی ها در آن کش��ور وقت سفارت دارند و یا 
انگیزه شان از این سفر کاری اس��ت. به هر حال پروازهای این 
فرودگاه هم برقرار شده و عده ای ناچارند این سفر را انجام دهند. 
وی ادامه داد: البته تعداد تماس ها با آژانس های مسافرتی برای 
پیگیری اوضاع ترکیه، پروازها و تورهای آن، بسیار زیاد است. 
در هر حال اتفاقاتی که در آن کشور، همین طور پشت سر هم 
رخ می دهد، مستقیم با امنیت مس��افران و گردشگران ارتباط 

دارد و شرایط برای مسافران مبهم شده است.
اباذری بیان کرد:  ترکی��ه قطعا باید منتظ��ر بازتاب منفی این 
حادثه  تروریس��تی از سوی س��ایر کشورها باش��د. یقینا طول 
خواهد کشید تا گردشگری این کش��ور موقعیت قبلی خود را 
به دس��ت آورد. مخصوصا آن که مبادی اصلی گردشگری این 
کشور، مثل خیابان مشهور »اس��تقالل« و فرودگاه بین المللی 
»آتاتورک« کانون حوادث تروریستی بوده که جان ده ها انسان 

را به مخاطره انداخته است.
رییس هیئت مدی��ره انجمن صنفی دفاتر خدمات مس��افرتی 
استان تهران همچنین به مسافرانی که قصد انصراف از سفر به 
ترکیه را دارند، گفت:  آن ها می توانند طبق قرارداد خود انصراف 

دهند و درب��اره  پرداخت ه��ای مالی و جریمه ه��ا طبق همان 
قرارداد عمل کنند. در متن قرارداد غیرچارتری که مورد تایید 
سازمان میراث فرهنگی وگردشگری است و بین مسافر و آژانس 
توریستی بسته می شود، حدود وظایف و مسئولیت های طرفین 
و همچنین خدمات و نرخ س��فر تعیین شده است که براساس 
آن اگر مس��افر بخواهد برای حفظ جان و تامین امنیت خود از 
سفر انصراف دهد، در هر حال باید بخشی از جریمه  و یا تمام آن 
را به آژانس مس��افرتی پرداخت کند. در چنین مواقعی توجیه 
آژانس آن اس��ت که برای رزرو این خدمات از قبل هزینه ای را 
پرداخت کرده که با انصراف از آن، آژانس مس��افرتی مشمول 

خسارت می شود.
طبق این قرارداد کارگزار متعهد است برنامه  سفر مورد توافق 
را به طور کامل انجام دهد و در صورت وقوع هرگونه پیش��امد 
غیر منتظره از قبیل شرایط فوق العاده جوی، جنگ، شورش و 
مش��کالتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و یا 
تغییر برنامه گشت و یا سفر شود، هیچ گونه مسئولیتی متوجه 

کارگزار نخواهد بود.
در بند دیگری از این قرارداد ذکر شده است: وقتی قرار است تور 
توسط مسافر )در هر شرایطی حتی با وجود حمالت تروریستی 
در مقصد گردشگری( باطل شود، این مسافر است که مشمول 
جریمه می ش��ود، نه آژانس و یا ارگان دیگ��ری. پرداخت این 
جریمه نیز با توجه به زمان کنس��ل کردن آن، متغیر از 20 تا 

100 درصد تعیین شده است.

آنچه در زیر می آید قیمت پرفروش ترین انواع تبلت های سامسونگ موجود در سطح بازار تهران است:
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در حاشیه  اخبار

 طبق آمار گم��رک در 2 م��اه منتهی به اردیبهش��ت س��ال ۹5 
4 هزار و 7۹0 تن نخود وارد کش��ور ش��ده اس��ت. گفتنی است 
ک��ه ای��ن تع��داد ب��ه ارزش دالری 4,508,865 و ارزش ریالی 
136,463,444,163 وارد کشور ش��ده است. این در حالی است 

که عمده این واردات از کشور پاکستان بوده است. 

رییس کمیس��یون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به اینکه 
گرایش به صنایع کوچک و متوسط از ابتدا در بخش تولید ایران 
نهادینه ش��ده اس��ت، عنوان کرد: نخس��تین معضل در صنعت 
نقدینگی و تامین سرمایه مالی است، زیرا ایران یکی از گران ترین 
نظام های بانکی دنیا را دارد. وی ب��ا تاکید بر اینکه از ابتدا تاکنون 
نرخ س��ود در ایران رو به افزایش بوده و درهی��چ دوره ای کاهش 
نداشته است، یادآور شد: اگرچه سود سپرده ها کاهش یافته، اما 
سود تسهیالت در نظام بانکی ایران هنوز باال بوده و هیچ کاهشی 
نداشته است. روغنی با اعالم اینکه امروز 20 میلیارد دالر قاچاق 
در کشور مبادله می شود، بیان کرد: قاچاق معضل اساسی بخش 

تولید در ایران است که باید به آن  رسیدگی شود.

در هفته اول تابستان سال جاری، کره با 20۹ میلیون و 747 هزار 
 دالر باالترین می��زان واردات را از نظر ارزش ب��ه خود اختصاص 
 داده اس��ت. از ابتدای تابس��تان تا هش��تم تیر ماه س��ال جاری 
کره جنوبی در صدر کش��ورهای وارد کننده از ایران قرار داشته و 
پس از آن امارات، چین، عراق و ژاپن در رتبه های بعدی واردات 

از ایران قرار داشته اند. 

س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا طی گزارشی کل ذخایر 
ارز و طالی ایران در پایان سال 2014 را 110 میلیارد دالر 
برآورد کرد. ذخای��ر ارزی ایران در س��ال 2014 و با وجود 
تحریم های غرب 2 میلیارد دالر افزایش داشته است. ذخایر 
ارز و طالی ایران در پایان سال 2013 بالغ بر 108 میلیارد 

دالر برآورد شده بود.
بر اساس این گزارش میان 168 کش��ور جهان، ایران از نظر 
حجم ذخایر ارز و طالی خود در رتبه 21 قرار گرفته اس��ت. 

ذخایر ارز و طالی ایران بیشتر از 147 کشور است.
چین 3۹80 میلیارد دالر ذخیره ارز و طال دارد که بیشترین 

رقم میان کشورهای جهان است.

ژاپن با در اختیار داش��تن ذخای��ر 1267 میلیارد دالری در 
رتبه دوم و عربستان با 756 میلیارد دالر در رتبه سوم از این 

نظر قرار گرفته اند.
ایران در منطقه خاورمیانه و پس از عربستان، در رتبه دوم از 

نظر حجم ذخایر ارز و طالی خود قرار دارد.
میزان ذخایر ارز و ط��الی برخی کش��ورهای دیگر عبارت 
اس��ت از: س��وییس 536 میلیارد دالر، تایوان 42۹ میلیارد 
دالر، روس��یه 418 میلیارد دالر،  هن��د 30۹ میلیارد دالر،  
آلم��ان 1۹8 میلیارد دالر، قط��ر 47 میلی��ارد دالر، کویت 
38/5میلیارد دالر، آمری��کا 144/6میلیارد دالر، فرانس��ه 

144/۹ میلیارد دالر.

مهدی ابراهیمی معاون فنی س��ازمان تاکس��یرانی ش��هر تهران 
گفت: برای اولین بار خودروی دنده اتوماتی��ک تولید داخل وارد 
ناوگان تاکسیرانی تهران شد. وی افزود: با انعقاد قرارداد با شرکت 
خودروسازی سایپا، خودروی 55 میلیونی آریو با 32 میلیون تومان 
تسهیالت بانکی در اختیار رانندگان تاکسی قرار می گیرد. چندی 
پیش سایپا گفته بود  شرایط فروش ویژه تسهیالتی خودروی آریو 
تاکسی با 32 میلیون تومان تسهیالت، با نرخ تسهیالت 16درصد 
و بازپرداخت 48 ماه��ه را جهت امکان خرید خودرو برای قش��ر 

زحمتکش رانندگان محترم تاکسی فراهم کرده است.

دیجی کاال پربازدید ترین فروشگاه اینترنتی خاورمیانه در نظر دارد 
جشنواره فروش »ماه نو«  را به مناسبت بزرگ ترین عید مسلمانان 
جهان ،برگزار  کند. از ساعت ۹ صبح شنبه، 12 تیرماه،به مدت دو 

روز  در  جشنواره » ماه نو « با دیجی کاال همراه باشید.
نن��د  در ضم��ن در ای��ن م��دت تمام��ی مش��تریان می توا
خریدهای ب��االی 100 هزار تومان خ��ود را به  رای��گان دریافت 
کنن��د. از لحظ��ه ابتدای��ی ش��روع ای��ن جش��نواره کاالهای��ی 
 با قیمت کمت��ر از 100 ه��زار تومان نی��ز معرفی خواهند ش��د

که این کاالها هم در ای��ن فروش ویژه به صورت رایگان ارس��ال 
خواهند شد. 

به دنبال جریان انتش��ار فیش های حقوق��ی مدیران و به 
ویژه مدیران بانکی، ظاهرا س��ه مدیرعامل در شبکه بانکی 
اس��تعفا دادند. گرچه تاکنون به طور رسمی استعفای سه 
مدیر بانکی تایید و اعالم نشده است، اما آن طور که منابع 
مطلع روز پنجشنبه اعالم کردند مدیران عامل بانک های 
صادرات، ملت و قرض الحس��نه مهر ایران از س��مت خود 

استعفا کرده اند.
 بر این اساس خبرگزاری ها نوشتند که اسماعیل لل�ه گانی 
از بانک صادرات، سیامک دولتی از بانک مهر قرض الحسنه 

مهر ایران و علی رستگار از بانک ملت استعفا داده اند.
در عین حال عنوان می شود که با رفتن این افراد، اخالقی 
 به بانک ملت، زراعت��ی به صادرات و اکبری ب��ه مهر ایران 

خواهند رفت و جایگزین مدیران عامل قبلی خواهند شد.
این در حالی اس��ت ک��ه خبرگ��زاری ف��ارس از برکناری 
مدیرعامل بانک صادرات و اس��تعفای دو مدیرعامل دیگر 

خبر داده بود.

کدام کشورها نخود آبگوشتمان 
را تامین می کنند؟

رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران اعالم کرد؛

مبادله ۲۰ میلیارد دالری کاالی 
قاچاق در ایران

کره در صدر کشورهای وارد کننده از ایران؛

محصوالت ایران به کدام 
کشورها صادر شد؟

ذخایر ارز و طالی ایران چند میلیارد دالر است؟

خودرویی که جایگزین تاکسی های پژو و سمند می شود؛

آریو وارد می شود

جشنواره » ماه نو«  دیجی کاال؛

این یه خرید متفاوته!

تغییرات در شبکه بانکی

استعفا یا  برکناری؟

ایران در رتبه بن��دی میانگین س��رعت اینترن��ت در میان 
همس��ایگان خود جایگاه نامناس��بی دارد و تنه��ا باالتر از 
افغانس��تان، پاکستان و ترکمنس��تان قرار گرفته است. این 
در حالی است که 11 همس��ایه  دیگر ایران سرعت اینترنت 

باالتری  از کشورمان دارند.
به گ��زارش زومی��ت، س��رعت اینترن��ت توس��ط برخی از 
نهادهای عمومی و ش��رکت های خصوص��ی بین المللی در 
دنیا اندازه گیری شده و منتشر می شود. آکامای یکی از این 
شرکت هاست که س��رعت اینترنت در همه کشورها را رصد 

کرده و منتشر می کند.
بر اساس اطالعات منتشر ش��ده در گزارش این شرکت در 
سایت اینترنتی  خود از متوسط سرعت اینترنت در کشورها، 
ایران جایگاه نامناسبی در میان همسایگان خاکی و آبی دارد 
و تنها از سه کشور حاضر در شرق و شمال شرق خود سرعت 

متوسط باالتری دارد.
طبق این آمار روسیه همس��ایه  آبی ایران با متوسط سرعت 

اینترنت 12/1مگابیت بر ثانی��ه بهترین وضعیت را در میان 
همسایگان کش��ورمان دارد. بعد از روسیه، دو همسایه  آبی 
دیگر کشورمان که در خلیج فارس حضور دارند یعنی امارات 
و قطر به ترتیب با متوسط سرعت 8/7و 8/3 مگابیت بر ثانیه 

دیگر همسایگان پر سرعت کشورمان هستند.
در انتهای این جدول رده بندی نیز افغانس��تان با متوس��ط 
س��رعت 1/3مگابیت بر ثانیه قرار دارد. به جز افغانستان، دو 
کشور دیگر متوسط سرعت اینترنت کمتری از ایران دارند. 
پاکستان و ترکمنس��تان به ترتیب با متوسط سرعت 2/5و 
3/1 مگابیت بر ثانیه، دو کش��ور دیگری هستند که سرعت 

اینترنتشان کمتر از ایران است.
بر اس��اس اطالعات منتشر ش��ده توس��ط آکامای متوسط 
س��رعت اینترنت در کش��ورمان 3/5 مگابیت بر ثانیه است. 
دقت کنید این متوسط سرعت کلیه اش��تراک ها و کاربران 
است و شامل اینترنت های سازمانی، ADSL خانگی، وایرلس، 
اختصاصی، وایمکس و اینترنت موبایل می ش��ود. به همین 
دلیل ممکن است س��رعت متوس��ط کاربران خانگی کمتر 
 از این یا سرعت متوس��ط اینترنت کاربران اینترنت موبایل

 و اینترنت سازمانی باالتر از این عدد شود، پس نمی توان عدد 
3/5مگابیت بر ثانیه را دور از واقعیت یا غیر حقیقی دانست.

این آمار مربوط به فصل اول سال 2016 میالدی یعنی 11 
دی 13۹4 تا 12 فروردین 13۹5 است.

نکته  جالب در این جدول س��رعت اینترنت عراق اس��ت که 
با 3/7 مگابیت ب��ر ثانیه باالت��ر از ایران  اس��ت در حالی که 
این کشور س��ال ها درگیر جنگ های مختلف بوده و برخی 
از زیرس��اخت هایش به تدریج ویران ش��ده اس��ت. سرعت 
اینترنت ترکیه و عربستان نیز در این آمار به ترتیب 7/2و 4/6 
 مگابیت بر ثانیه اعالم ش��ده است. س��رعت دیگر همسایگان

 و جایگاهشان را در جدول می توانید مشاهده کنید.

می خواهم شاسی بلند داشته باشم

رتبه خجالت آور اینترنت ایران در خاورمیانه؛

متوسط سرعت اینترنتنام کشوررتبهپایین تر از عراق، باالتر از افغانستان!

12,1 مگابیت بر ثانیهروسیه1

8,7 مگابیت بر ثانیهامارات۲

8,3 مگابیت بر ثانیهقطر3

7,2 مگابیت بر ثانیهترکیه4

6,5 مگابیت بر ثانیهکویت5

5,2 مگابیت بر ثانیهبحرین6

4,6 مگابیت بر ثانیهعربستان7

4,4 مگابیت بر ثانیهارمنستان8

4,4 مگابیت بر ثانیهآذربایجان9

3,۹ مگابیت بر ثانیهعمان1۰

3,7 مگابیت بر ثانیهعراق11

3,5 مگابیت بر ثانیهایران1۲

3,1 مگابیت بر ثانیهترکمنستان13

2,5 مگابیت بر ثانیهپاکستان14

1,3 مگابیت بر ثانیهافغانستان15

قیمت روز

(تومان)قیمت (اینچ)سایز(گیگابایت)حافظه مدل
Galaxy Tab A 9. 7 4G SM-P555 Tablet169.71,189,000

Galaxy Tab 4 7. 0 SM-T231 Tablet87645,000
Galaxy Tab S 2 8.0 LTE Tablet3281,379,000
Galaxy Tab A 9. 7 4G SM-T555169.7959,000
Galaxy Tab S 2 9. 7LTE Tablet329.71,689,000

Galaxy Tab A 7. 0 2016  4G Tablet87679,000
Galaxy Note 8 N5100168919,000

Galaxy Tab A 8. 0 LTE with S Pen Tablet1681,029,000
Galaxy Tab E 9. 6 3G SM-T561 Tablet89.6759,000

Galaxy Tab 3 Lite 7. 0 SM- T11687495,000
ATIV Smart PC Pro XE700T1C-A03SA Tablet6411.61,849,000

Galaxy View SM-T677 Tablet3218.42,279,000
Galaxy View SM-T670 Tablet3218.42,159,000

ژاپن           عراق               امارات           چین           کره جنوبی
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دریچه

اخباربا مسئوالن

معصومه ابتکار ب��ه منظور ارایه گزارش وضعیت محیط زیس��ت 
کش��ور و تبیین نیازمندی ه��ای قانونی در این حوزه بر اس��اس 

سیاست های ابالغی، یکشنبه به مجلس می رود.
 سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس 
سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفت:  با توجه به مسائل 
و چالش های مهم محیط زیست کشور همچون پدیده گرد و غبار 
که در حال حاضر گستره وسیعی از کشور را در بر گرفته، همچنین 
افزایش آلودگی هوا در مراکز اس��تان ها و کالنش��هرهای کشور 
همزمان با نیمه دوم هر س��ال ارایه این گ��زارش در صحن علنی 

بسیار حائز اهمیت است. 
مجابی اشاره ای هم به لوایح زیست محیطی ارایه شده به مجلس 
نهم و عدم به نتیجه رسیدن آنها داشت و اظهار کرد: از جمله این 
لوایح، الیحه هوای پاک اس��ت که ورود و همکاری مجلس دهم 
 در بررس��ی و تصویب این الیحه به وی��ژه در مقطع زمانی کنونی

 می تواند اثرات قابل توجهی بر کنترل آلودگی هوا داش��ته باشد. 
وی قرار داشتن موضوع الیحه برنامه ششم توسعه در دستور کار 
مجلس دهم را یادآور شد و خاطرنشان کرد: ارایه گزارش وضعیت 
 محیط زیس��ت کش��ور در صحن علنی مجلس می توان��د تاثیر

 به س��زایی در تصویب قانون برنامه ششم مبتنی بر شاخص های 
توسعه پایدار داشته باشد.

اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا اعالم کرد: پدیده سفید شدن 
مرجان ها تا سال ۲۰۱۷ ادامه دارد. بررسی ها نشان می دهد پدیده 
سفید ش��دن مرجان ها جهان را فرا خواهد گرفت و این احتمال 
وجود دارد ۹۰ درصد موارد بروز این پدیده در بخش های بسیاری 

از اقیانوس آرام، آمریکا و به خصوص هاوائی و گوام رخ دهد.
الگوی آب و هوایی ال نینو یکی از دالیل اصلی بروز میزان وسیعی 
از پدیده سفید شدن مرجان هاس��ت. کارشناسان نگران هستند 
تداوم تغییرات اقلیمی به تش��دید وضعیت فاجعه بار سفید شدن 
مرجان ها منجر شود. به همین دلیل زمان آن است تا جهت حفظ 
این موجودات که با پدیده بی سابقه و جهانی سفید شدن روبه رو 
هستند، اقداماتی انجام شود. بررس��ی ها حاکی از آن است که در 
حال حاضر مرجان ها در بیشتر مناطق جهان دچار پدیده سفید 
ش��دن هس��تند؛ به گونه ای که ۹۳ درصد دیواره بزرگ مرجانی 
اس��ترالیا از بین رفته اس��ت. در پدیده س��فید ش��دن مرجان ها، 
مرجان ها لزوما از بین نمی روند بلکه تحت فش��ار قرار می گیرند. 
درصورتی که فش��ار دما برای م��دت طوالنی ت��داوم پیدا نکند، 

وضعیت این گونه های طبیعی بهبود پیدا می کند.

۲۹ کش��ور آفریقایی مجموعه ای از پیش��نهادات را به کنوانسیون 
جهانی منع تج��ارت گونه ه��ای گیاه��ی و جان��وری در معرض 
 انقراض ارایه کرده اند ک��ه امیدوارند با اجرایی ش��دن آنها تجارت 
عاج فیل متوقف شود و بر اساس آن فیل های آفریقایی طبق قوانین 

بین المللی تحت حفاظت قرار گیرند.
کشورهای آفریقایی در اواخر ماه آوریل، پنج پیشنهاد به کنوانسیون 
جهانی منع تجارت گونه های گیاهی و جانوری در معرض انقراض 
ارایه کردند. بررسی ها حاکی از آن است در فاصله سال های ۲۰۱۰ 
تا ۲۰۱۲ تعداد ۱۰۰ هزار رأس فیل تلف شده اند که بسیاری از این 

شکارهای غیر قانونی در کشورهای آفریقایی رخ داده است.
کارشناسان محیط زیست با بیان اینکه فیل های آفریقایی با بحران 
جدی و واقعی روبه رو هستند، اظهار داشتند: الزم است برای مقابله 
با این مش��کل اقدامی جهانی در نظر گرفته ش��ود. همچنین حائز 
اهمیت است کنوانس��یون جهانی منع تجارت گونه های گیاهی و 
جانوری در مع��رض انقراض برای ممنوع ک��ردن تجارت داخلی و 
بین المللی عاج فیل اقدام قاطعانه ای اتخاذ کنند و فیل ها را از معرض 

انقراض نجات دهند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست کشور گفت: آموزش 
با کیفیت، اولویت اول سازمان محیط زیست در سند توسعه ملی 

محیط زیست کشور است. 
مهناز مظاهری تاکید کرد: آنچه که باید بیش از گذش��ته در بحث 
محیط زیس��ت مد نظر قرار داده ش��ود آموزش باکیفیت در سند 

چشم انداز است. 
 وی ادام��ه داد: ام��روز ب��رای اولی��ن بار در ط��ول تاریخ کش��ور، 
محیط زیست وارد کتاب های درس��ی دانش آموزان شده و بیش 
 از یک میلیون س��اعت کالس آموزش��ی ب��رای معلمی��ن برگزار 

شده است. 
معاون محیط زیست کشور ادامه داد: برای اولین بار ۲ واحد درسی 
به نام انسان و محیط زیست ارایه شده است.مظاهری یادآور شد: در 
بحث توسعه پایدار محیط زیست، ۱۷ مورد مشخص شده که در سند 
علمی و فرهنگی و سند ملی محیط زیست جای آن خالی است.وی 
تاکید کرد: سازمان برای جریان سازی و اجرای اهداف ورود کرده که 

اهداف سند چشم انداز توسعه محیط زیستی است.

تشدید پدیده سفید شدن ابتکار، میهمان مجلس می شود
مرجان ها در جهان

امیدواری کشورهای آفریقایی 
برای توقف تجارت عاج فیل آموزش با کیفیت، اولویت اول 

در سند ملی است

 به گزارش پای��گاه اطالع رس��اني محیط زیس��ت اصفهان»پاما« 
متخلفان شکار وصید، درگیري مسلحانه و مجروحیت محیط بانان 
موته به۱۶ سال حبس، پرداخت دیه و مصادره اسلحه محکوم شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: روز چهارم 
خردادماه سال گذشته یکي از محیط بانان پناهگاه حیات وحش موته 
اصفهان حین گشت زني و پایش از روي یک تپه، متوجه یک دستگاه 
موتورسیکلت ۲۵۰ اماراتي مي شود که دو سرنشین داشته و الشه 

یک آهو نیز در ترک موتور بسته شده است.
محیط بانان از طریق بي سیم سایر نیروها را مطلع کرده و یک اکیپ 
دو نفره از محیط بانان به وسیله خودرو و یک اکیپ دونفره به وسیله 

موتورسیکلت راهي منطقه مي شوند.
فرمان��ده ی��گان حفاظ��ت محیط زیس��ت اس��تان اصفه��ان در 
ای��ن رابط��ه گف��ت: خ��ودروي محی��ط زیس��ت پ��س از مدتي 
 جس��ت وج��و ب��ا متخلف��ان مواج��ه ش��ده و ب��ه تعقی��ب آنها 
مي پردازد، اما به دلیل سرعت و قدرت مانور باالي موتورسیکلت هاي 
اماراتي، خودروي محیط زیست از تعقیب متخلفان باز مي ماند، اما 
اکیپ موتور سوار محیط بانان همچنان به تعقیب و گریز با متخلفان 
شکاروصید ادامه مي دهد.مرتضي جمشیدیان اظهار داشت: پس از 
تعقیب و گریز طوالني، متخلفان از یک تپه باال رفته و پس از پیاده 

شدن از روي موتور به سمت ماموران تیراندازي مي کنند.
جمشیدیان گفت: شکارچیان غیرمجاز الستیک موتور محیط بانان 
را هدف گلوله ژ۳ قرار داده و مامورین نیز تعادل خود را از دست داده 

و از روي موتور به زمین مي افتند.
پس از واژگون شدن موتورس��یکلت و زمین خوردن محیط بانان، 
متخلفان مجددا چندین گلوله ژ۳ به سمت آنها شلیک مي کنند که 

گلوله ها با فاصله بسیار کمي به کنار محیط بانان برخورد مي کند.
 به دلیل قدرت بس��یار زیاد اس��لحه و فاصله کوتاه از نقطه شلیک، 
 گلوله های فش��نگ ژ۳ پس از برخورد به زمین متالش��ي ش��ده و 

ترکش هاي آنها در بدن محیط بان فرو مي رود.
 رییس پناهگاه حی��ات وحش موت��ه گفت: پس از زخمي ش��دن 
محیط بانان، متخلفان شکار مجددا س��وار موتورسیکلت شده و از 
منطقه متواري مي شوند. شکارچیان متخلف یک اسلحه برنو که لول 

آن تغییر کرده و لول ژ۳ در آن به کار رفته بود همراه خود داشتند.
با رس��یدن س��ایر نیروها، محیط بانان مجروح به بیمارس��تاني در 

گلپایگان منتقل شده و تحت مداوا قرار مي گیرند.
متاسفانه بر اثر تیراندازي متخلفان ۱۷ ترکش وارد بدن محیط بان 
ابوالفضل جمالي و ۶ ترکش وارد بدن محیط بان فرزاد نیکبخت شد.

محیط بانان حین تعقیب و گریز هویت شکارچیان را که از متخلفین 
سابقه دار منطقه هستند شناسایي کردند.

پس از این حادثه با شکایت اداره حفاظت محیط زیست پرونده اي 
در این زمینه در مراجع قضایي تشکیل شد.

روز بعد کارشناس��ان و عوامل نیروي انتظام��ي در محل درگیري 
حاضر شده و ۳ عدد پوکه ژ۳ از صحنه جرم کشف و به همراه گزارش 
پزش��کي قانوني، گزارش کارشناسان پلیس و س��ایر مدارک الزم 
ضمیمه پرونده گردید.دو روز پس از ای��ن حادثه یکي از متخلفان 
توس��ط اطالعات نیروي انتظامي دستگیر ش��ده و با دستور دادیار 
محترم دادس��راي گلپایگان با قرار بازداش��ت موق��ت روانه زندان 

گلپایگان شد و چند روز بعد نفر دوم نیز دستگیر شد.
متهمان در تمامي مراحل بازجویي و بازپرسي منکر هرگونه تخلفي 

بوده و حاضر به اعتراف نشدند.
هر دو متهم حدود یک ماه از زمان بازداش��ت تا اتمام تحقیقات در 
دادسرا و تکمیل پرونده، در زندان به سر برده و سپس با قرار وثیقه 

سنگین تا زمان رسیدگي به پرونده آزاد شدند.
در جریان رسیدگي به این پرونده در دادگاه کیفري گلپایگان، دادگاه 
 با اس��تناد به گزارش ضابطین دادگس��تري )محیط بانان(، کشف 
پوکه هاي کش��ف ش��ده از صحنه جرم، به جا ماندن خون آهوي 
شکار ش��ده در محل تیراندازي، کیفرخواس��ت صادره از دادسرا، 
تحقیقات به عمل آمده، دفاعیات بالوجه متهمان و وکیل مدافع آنها 
 و سایر محتویات پرونده بزهکاري متخلفان شکار وصید  را محرز و 

مسلم دانست.
دادگاه متهمان را به مجازات زیر محکوم کرد:

متهم ردیف اول:
دو سال حبس تعزیري: به جرم حمل اسلحه غیرمجاز

مصادره اس��لحه مربوطه به نف��ع دولت )وزارت دفاع و پش��تیباني 
نیروهاي مسلح(

سه سال حبس تعزیري: به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشي
سه سال حبس تعزیري: به جرم تمرد از فرمان ماموران دولت حین 

انجام وظیفه
یک سال حبس تعزیري: به جرم تمرد ضرب و جرح ماموران دولت

محرومیت از دریافت جواز اسلحه و محرومیت از حمل هر نوع سالح 
به مدت دو سال

پرداخت دیه بابت آس��یب هاي وارده به محیط بان��ان )حدود ۳۵ 
میلیون تومان(

متهم ردیف دوم:
سه سال حبس تعزیري: به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشي

 س��ه س��ال حبس تعزیري: به جرم تمرد از فرمان مام��وران دولت 
حین انجام وظیفه

یک سال حبس تعزیري: به جرم تمرد ضرب و جرح ماموران دولت
محرومیت از دریافت جواز اسلحه و محرومیت از حمل هر نوع سالح 

به مدت دو سال
پرداخت دیه بابت آس��یب هاي وارده به محیط بان��ان )حدود ۳۵ 

میلیون تومان(
همچنین متهمان مي بایست مبلغ یکصد میلیون ریال بابت ضرر 
و زیان وارده به محیط زیست ناشي از شکار غیرمجاز یک آهو را به 

حساب دولت واریز کنند.
متهمان در کلیه مراحل بازپرسي و رسیدگي به پرونده سعي نمودند 
با اعمال نفوذ و انکار حقایق، از زیر بار مجازات قانوني فرار کنند که 
 خوش��بختانه با جدیت دس��تگاه قضایي و قاضي محترم پرونده به

 اشد مجازات محکوم شدند.

عکس روز

کرگدن دومین پستاندار بزرگ خشکی هاست )فیل بزرگ ترین پستانداری است که روی خشکی زندگی 
می کند.( کرگدن ها را می توان در آفریقا و آس��یا یاف��ت. پنج گونه کرگدن وج��ود دارد که همه آنها به 
 خاطر ش��کار بیش از حد در معرض خطر انقراض قرار دارند. شکارچیان، کرگدن ها را به خاطر شاخشان

 می کشند.
واقعیت هایی درباره کرگدن ها

کرگدن ها در حیات وحش بین 4۵-4۰ سال عمر می کنند.
 معنی واژه انگلیسی کرگدن )rhinoceros( شاخ دماغی است.

 با وجودی که اندازه بدن کرگدن بسیار بزرگ است، اما مغز بسیار کوچکی دارد.

 اسب، گورخر و خوک خرطوم دراز ماالیا نزدیک ترین خویشاوندان کرگدن هستند.
 دو گونه کرگدن در آفریقا زندگی می کنند: سفید و سیاه. کرگدن سفید به هیچ وجه سفید نیست. 

رنگ پوستش مایل به قهوه ای است و در مقایسه با کرگدن سیاه دهان پهن تری دارد.
 پنج گونه مختلف از کرگدن ها وجود دارد، سه تای آنها بومی جنوب آسیا و دو تای دیگر بومی آفریقا 
هستند. این گونه ها عبارتند از: کرگدن سیاه، کرگدن س��فید، کرگدن هندی، کرگدن جوان و کرگدن 

سوماترایی.
 همه پنج گونه کرگدن ها می توانند به حدی رشد کنند که وزنشان به بیش از ۱۰۰۰ کیلوگرم برسد.

 وزن کرگدن سفید می تواند به بیش از ۳۵۰۰ کیلوگرم برسد.
 کرگدن ها جانورانی گیاه خوارند؛ آنها علف، درختچه، برگ و شاخه می خورند.

 کرگ��دن ج��وان )Javan( نادرترین گونه کرگدن ها محس��وب می ش��ود. تعداد بس��یار کمی از 
کرگدن های این گونه )۵۰ عدد( در حیات وحش باقی مانده است. بدن کرگدن های این گونه با ورقه های 

سنگینی پوشیده شده و این ورقه ها در واقع چین های پوست او هستند.
  تعداد شاخ های گونه های مختلف کرگدن ها با هم متفاوت است: کرگدن های هندی و جوان یک 

شاخ دارند، در حالی که کرگدن های سفید، سیاه و سوماترایی دو شاخ دارند.
 طوالنی ترین شاخ کرگدنی که تاکنون اندازه گیری شده ۱۳۲ سانتی متر بوده است.

 پوس��ت کرگدن ها کلفت و در عین حال نرم اس��ت و ممکن است از آفتاب س��وختگی رنج ببرند.
  کرگدن ها خود را با گل و الی می پوش��انند تا الیه محافظی در مقابل گرما روی پوستشان ایجاد کنند. 

گل و الی از پوست آنها در مقابل حشرات نیز محافظت می کند.
 ش��اخ کرگدن ها از جنس همان ماده ای اس��ت که ناخن ما از آن ساخته ش��ده )این ماده کراتین 

نامیده می شود(.
 پرندگان کوچکی به نام آوکس پکر، کنه ها و حشرات دیگر را از پوست کرگدن برمی دارند.

 کرگدن سریع می  دود. این جانور می تواند با سرعت ۶4 کیلومتر در ساعت بدود.
 کرگدن ها بینایی ضعیفی دارند، اما حس بویایی و شنوایی شان بسیار عالی است.

کرگدن های س��یاه اغلب با یکدیگر می جنگن��د. در نتیجه یک جنگ ۵۰درص��د نرها و ۳۰درصد
 ماده ها می میرند. 

بارداری کرگدن ها بین ۱4 تا ۱8 ماه طول می کشد و مادر به خوبی از نوزادش مراقبت می کند.
کرگدن جوان در 4-۲ سالگی مادرش را ترک می کند.  

جالب و خواندنی درباره کرگدن ها

اشد مجازات برای متخلفان شکار و صید؛

۱۶ سال حبس براي متخلفان حيات وحش موته
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رییس کمیس��یون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی 
شهر اصفهان دقیق سازی آمایش مولفه های فرهنگی، اجتماعی 
مناطق در تمام حوزه های سخت افزاری، نرم افزاری و منابع انسانی 

فعال در محالت مناطق شهرداری اصفهان را مهم ارزیابی کرد.
اصغ��ر آذربایجان��ی،  ب��ا بی��ان اینك��ه اگ��ر در ح��وزه فرهنگی 
سرمایه گذاری شود، در حقیقت در راستای توسعه و تعالی مناطق 
و محله های ش��هری حرکت کرده ایم، اظهار کرد: در این راستا با 
تعریف معاونت ه��ای فرهنگی و اجتماع��ی در مناطق ۱۵ گانه و 
استفاده از حوزه مش��ارکت ظرفیت های مردمی می توانیم به این 

مهم دست یابیم.
وی دقیق سازی آمایش مولفه های فرهنگی، اجتماعی مناطق در 
تمام حوزه های سخت افزاری، نرم افزاری و منابع انسانی فعال در 
محالت مناطق شهرداری اصفهان را مهم ارزیابی کرد و گفت: بر 
اساس این داده ها نقش��ه نقاط قوت و ضعف و همچنین تهدید و 
فرصت های محالت منطقه احصا و برنامه ریزی الزم در این راستا 

انجام می شود.
 ریی��س کمیس��یون فرهنگ��ی، اجتماع��ی و ورزش��ی ش��ورای 
اسالمی ش��هر اصفهان تاکید کرد: قطعا شناس��ایی نقاط قوت و 
فرصت های الزم در محالت تاثیر بسزایی در تسریع فعالیت های 
فرهنگی - اجتماعی محالت خواهد داشت که می توان به افزایش 
تعلق دینی و مذهبی در منطقه ۱۵ به عن��وان یكی از نقاط قوت 
 و فرصت در خوراس��گان نام برد که بای��د در برنامه ریزی ها لحاظ

شود.
آذربایجانی با اشاره به اینكه قوت بخشیدن به موضوعات فرهنگی، 
اجتماعی در مناطق حاشیه ای یكی از موارد مهمی است که مغفول 
مانده اس��ت، ادامه داد: قوت بخش��یدن به موضوع��ات فرهنگی، 
اجتماعی در مناطق حاشیه ای باید از س��وی مدیران و مسئوالن 

مناطق به صورت جدی از ستاد مطالبه گری شود.
وی با بیان اینك��ه اولویت بن��دی در حوزه فرهنگ��ی، اجتماعی 
بس��یار مهم اس��ت، افزود: در جلس��ات بودجه در رابطه با بودجه 
فرهنگی، اجتماع��ی مناطق عنوان ش��د که بای��د در حوزه های 
 آسیب شناسی، پاسداشت مناسبت ها و تجلیل از نخبگان هزینه

شود.
رییس کمیس��یون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان اضافه کرد: بر اس��اس گزارش معاون��ت فرهنگی 
اجتماعی ش��هرداری ۶۰ درص��د از این بودجه باید در راس��تای 
شناسایی آس��یب های اجتماعی و در این حوزه هزینه شود و باید 
دقت کرد که این تناسب بودجه ای به سمت دو  قسمت دیگر نرود.

وی با تاکید بر اینكه شبكه های اجتماعی مردمی یكی از مهم ترین 
نگاه ها در حوزه فرهنگی است و این شبكه های مردمی در سطح 
مناطق باید فعال شوند، اظهار داش��ت: استفاده از این ظرفیت در 

برنامه ها نیاز به اعتمادسازی دارد.

متخصص پزشكی اجتماعی گفت: خانواده اولین کانونی است که 
از طرف ش��خص معتاد بی رحمانه مورد هجوم قرار گرفته و از هم 
متالشی می شود و طبق آمارهای موجود، حدود 3۰ درصد از علل 

طالق ها به مواد مخدر و اعتیاد مربوط می شود.
دکتر زهرا محتش��م امیری با بیان اینكه عوارض اعتیاد در جامعه 
را می ت��وان در ابعاد ف��ردی، خانوادگی و اجتماعی بررس��ی کرد 
اظهار کرد: در بعد فردی، ش��خصی که به مواد مخدر معتاد است 
 اگر مصرف روزان��ه اش متوق��ف ش��ود و از ده تا  دوازده س��اعت 
تجاوز کن��د،  به عوارض جس��می همچ��ون ناراحتی های عصبی، 
  اضط��راب، بی قراری، عطس��ه ک��ردن،  ری��زش مك��رر آب بینی 
و چش��م،  اس��تفراغ مكرر، س��وء هاضمه،  س��وء تغذیه،  اختالالت 
 گوارش��ی، اختالالت قلب��ی و عروق��ی و اختالالت مغ��زی دچار

 می شود.
 وی تصریح ک��رد: اعتیاد به دلیل تغییرات در س��طح هش��یاری، 
 خ��واب آلودگ��ی و سس��تی باع��ث ایج��اد ع��وارض ش��غلی در 
فرد می ش��ود به طوری که پیامدهای آن در سطوح مختلف مانند 
غیبت از کار و آسیب دیدگی های موقت، تصادفات جاده ای، سقوط 
از ارتفاع ، شكس��تگی ها و مرگ و میر قابل رویت اس��ت همچنین 

وابستگی به مواد مخدر با انواع اختالالت روانی نیز همراه است.
خانواده اولین کانونی است که از طرف ش��خص معتاد بی رحمانه 
مورد هجوم قرار گرفته و از هم متالش��ی می شود و طبق آمارهای 
موجود، حدود 3۰ درصد از علل طالق ها به م��واد مخدر و اعتیاد 

مربوط می شود.
 متخص��ص پزش��كی اجتماع��ی غفل��ت از فرزن��دان، خش��ونت

 در خانواده، افت سطح اجتماعی و اقتصادی خانواده، افت تحصیلی 
 فرزندان و فرار کودکان را از جمله عوارض دیگر اعتیاد در خانواده 

برشمرد.
محتشم امیری با بیان اینكه، اعتیاد در همسر زمینه ساز اختالالت 
روانی در سایر افراد خانواده نیز می شود،گفت: در مطالعات گوناگون 
تاثیر اعتیاد ش��وهر بر وضعیت روانی عاطفی زنان نش��ان می دهد 
که فقط ۱9/7 درصد زنان مورد بررس��ی از نظر روانی سالم و فاقد 
عالیم افس��ردگی بوده اند و بقیه به درج��ات مختلف دارای حالت 

افسردگی بودند.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اینك��ه تاثی��ر اجتماع��ی اعتی��اد نی��ز از بعد 
هزینه های ناش��ی از اعتیاد در جامع��ه تا تاثیرات بهداش��تی آن 
 و اث��رات آن ب��ر افزای��ش بزه��كاری در جامعه قابل بحث اس��ت

 اظهار کرد: هزینه های مربوط ب��ه نگهداری مجرمان مواد مخدر و 
معتادان در زندان ها تا هزینه های مربوط به کشف قاچاق از قبیل 
تاس��یس یگان های ویژه مبارزه با مواد مخدر، خرید دس��تگاه ها، 
 ساختمان و تجهیزات ، اس��تخدام و آموزش پرسنل و موارد دیگر 
 تخصصی، هزینه های بسیار قابل توجهی است که دولت ها پرداخت 

می کنند.

ضرورت دقیق سازی آمایش مولفه  های 
فرهنگی،   اجتماعی  مناطق

مواد مخدر و اعتیاد 
هر سال روی زندگی حدود ۵۰۰۰ نفر خط علت 30 درصد طالق ها

می کش��ند . آلودگی ش��ان که هشت برابر 
خودروهاست ابری می شود سیاه و آرام آرام 
نفس کش��یدن را برای شهروندان مشكل 
می کند .آلودگی صوتی ش��ان نیز آرامش 
را از ش��هر می دزدد و خ��واب و خوراک را 
بر شهروندان حرام می کند؛ این بخشی از 
خسارت  هایی است که موتورسیكلت های 
غیراستاندارد به آن دامن می زنند. به همین 
دلیل کارشناس��ان ازاین می گویند که با 
اصالح قوانین و باال بردن سطح استانداردها 
و تسهیل استفاده از وسایل نقلیه پاک باید 
از بار خس��ارتی که این وسایل روی دست 

جامعه می گذارند کم کرد.
آلودگ��ی  تنه��ا  منوکس��ی�دکرب��ن 
موتورسیكلت های غیر استاندارد نیست، 
چراکه ب��ه گفته کارشناس��ان این مرکب 
نامناسب س��هم قابل توجهی نیز در تولید 
ذرات معلق دارد، در واقع احتراق نامناسبی 
که در موتورسیكلت ها اتفاق می افتد سبب 

ایجاد ذرات معلقی می شود که تهدیدی جدی برای سالمت 
انسان هاست. آلودگی صوتی موتورسیكلت ها را نیز نباید از یاد 
برد، چراکه این وسایل به امكاناتی که برای کنترل صدایی که 
از اگزوزشان خارج می شود مجهز نیستند و با توجه به این که 
حدود 9۰ دسی بل صدا تولید می کنند سهم قابل توجهی در 

آلودگی صوتی کالنشهرها دارند.
مستقیم

موتورس��یكلت های بی کیفیت فقط با دامن زدن به آلودگی 
هوا و صوت جان ش��هروندان را نمی گیرند، چراکه آنها سهم 
زیادی نیز در سوانح ترافیكی دارند و براساس آمار های منتشر 
شده از س��وی پلیس راهور هر س��ال به طور میانگین حدود 
 ۵۰۰۰ موتورسوار جانشان را از دست می دهند، البته این آمار 
در کالنشهری مانند تهران باالتراست تا آنجا که آنها 3۵ درصد 
تصادفاتی را که به مرگ ختم می شود به خود اختصاص داده 
و افزون بر این موتورسیكلت سواران در تهران باعث ۵۵درصد 

حوادث رانندگی منجر به جرح هستند.
این درحالی اس��ت که براس��اس گزارش های پزشكی قانونی 
7۵ درص��د آنهایی ک��ه به دلیل اس��تفاده از موتورس��یكلت 
 جان خود را از دس��ت می دهند کمت��ر از 4۰ س��ال دارند  و 
 از آن جایی که این افراد  به درس��تی از کاله ایمنی  استفاده 
نمی کنند حدود ۶۰ درصد ش��ان به دلیل ضربه مغزی جان  

می دهند.
نواب حس��ینی منش، دبیر معاینه فنی کالنش��هرهای کشور 
 نیز آماری را فاش می کند که با توجه به آن می توان به س��هم 

 قابل توجه موتورس��یكلت ها در آلودگی هوای کالنش��هرها 
پ��ی ب��رد. آن ط��ور ک��ه او می گوی��د ح��دود 7۰ درص��د 
موتورسیكلت هایی که در کشور تردد می کنند بیش از هفت 

سال از زمان ساخت شان می گذرد.
این در حالی اس��ت که به گفته او، موتورس��یكلت های صفر 
کیلومتر نیز تا هشت برابر خودرو ها آلودگی ایجاد می کنند.بنابر 
این از این آمار می توان به میزان خسارتی که موتورسیكلت ها 

به جامعه تحمیل می کنند پی برد.
افزون ب��ر این حس��ینی منش از ای��ن می گوید ک��ه راکبان 
موتورسیكلت تمایلی به گرفتن معاینه فنی ندارند و به نظر او 

برای برطرف کردن این مشكل باید فرهنگ سازی کرد.
در واقع اگر افراد بدانند با بر طرف کردن ایرادهای وسیله نقلیه 
خود می توانند در کاهش آلودگی هوا نقش داش��ته باش��ند، 

می توان به حل مشكل آلودگی کالنشهرها  امیدوار بود.
اتفاقی مناسب در مهر

تصمیم های مناس��بی تاکنون ب��رای مدیریت آش��فته بازار 
موتورسیكلت های غیراستاندارد گرفته شده است . برای نمونه 
قرار است براس��اس تصمیم دولت از مهر امسال پالک گذاری 
موتورسیكلت های کاربراتوری ممنوع شود. سعید متصدی، 
معاون محیط زیست انسانی س��ازمان حفاظت محیط زیست 
با بیان این خبر،  می گوید:  بر این اس��اس سازمان های دولتی 

و نیمه دولتی نیز از خرید این موتورسیكلت ها منع شده اند.
وحید حس��ینی، عضو کارگروه مل��ی کاه��ش آلودگی هوا،  
 نی��ز  توضیح می دهد ک��ه موتورس��یكلت های کاربراتوری از
  آالینده ترین وس��ایل نقلیه هس��تند، چراک��ه آزمایش های

 انج��ام ش��ده تایی��د می کن��د ک��ه ه��ر 
موتورس��یكلت کاربرات��وری در ه��ر یک 
کیلومت��ر پیمایش ح��دود ۱۵ میلی گرم 
آالیندگ��ی تولی��د می کند  که براس��اس 
استاندارد یورو 3 این میزان آالیندگی باید 

به ازای هر کیلومتر پیمایش دوگرم باشد.
حسینی این طور ادامه داد:  دولت باید برای 
کاهش آالیندگی کالنش��هرها ش��رایطی 
 ایجاد کند که ش��هروندان تش��ویق شوند
 از موتورسیكلت های برقی استفاده کنند.

این درحالی است که به نظر می رسد قیمت 
باالی موتورس��یكلت های برق��ی و آماده 
نبودن بستر مناسب برای به کار بردن  آنها 
سبب شده شهروندان تمایلی به استفاده 
از این موتورها نداشته باش��ند، به همین 
خاطر دولت باید تسهیالت ویژه ای را برای 

خریداران آنها در نظر بگیرد.
کارشناسان اعتقاد دارند موتورسیكلت های 
برقی باید از باتری های مناسبی برخوردار 
باشند، زیرا این موتورسیكلت ها برای تردد 
مناسب در کالنشهری مانند تهران باید توانایی حرکت در شیب 

۵ درصد را داشته باشند.
موتورسیکلت نامناسب و انحصار صنایع

درباره  استفاده از موتورسیكلت های بی کیفیت در کشور دالیل 
زیادی مطرح می شود، اما کارشناس��ان از رانت پرسودی که 
در این بین وجود دارد به عنوان دلیل اصلی این آش��فته بازار 

یاد می کنند.
احمدعل��ی کیخا، عضو کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس نیز تاکید می کند: برای کاهش آس��یب هایی 
که موتورسیكلت های نامناسب به جامعه تحمیل می کند باید 
صنایع از حالت انحصاری خارج شوند تا به این شكل با رقابتی 
سالم بتوان تولیداتی در اختیار شهروندان قرار داد که سالمت 

آنها را تهدید نكند.
کیخا اظهار داشت:  برای تشویق کردن شهروندان به استفاده 
از موتورس��یكلت های مناس��ب باید قانون و تشریفاتی مانند 

استاندارد بهبود پیدا کند.
اظهار نظر کارشناسان ،گواهی اس��ت بر این که برای کاهش 
خسارتی که موتورس��یكلت های نامناسب به جامعه تحمیل 
می کنند نیاز به عزمی ملی وجود دارد؛ زیرا تا زمانی که صنایع 
برای بهبود محصوالت خود الزامی احساس نكنند، در این راه 
گامی  بر نمی دارند. عالوه براین دولت نیز باید با در نظر گرفتن 
تسهیالت مناسب و کاهش عوارض گمرکی وسایل نقلیه پاک 
مانند موتورسیكلت های برقی، شهروندان را به استفاده از این 

وسایل تشویق کند.

ویـراژ موتـورسیکلت ها روی خط زنـدگی
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محمدرضا جعفری معاون آموزش و پژوهش کانون فرهنگی مساجد کشور می گوید: 
جهیزیه فرصتی است که می تواند با چشم و هم چشمی تبدیل به تهدید شود.

علی رغم تاکیدها بر ازدواج و تش��كیل خانواده، ش��اهد افزایش س��ن ازدواج و حتی 
بی رغبتی به این امر مقدس در میان برخی از جوان ها هستیم. قطعا ریشه این امر را باید 
در مسائل مختلف جست وجو کرد که یكی از آن ها بحث اقتصادی است؛ موضوعی که 
البته در جای خود قابل بررسی است. اما بخشی دیگر از این آسیب ها را باید در خود بدنه 
ازدواج پیگیری کرد. بحث چشم و هم چشمی در مسائلی مانند مهریه و میزان جهیزیه 
از مواردی است که نه تنها خانواده ها را با مشكل رو به رو ساخته و می سازد که مانند 
سد بزرگی در پیش روی جوان ها قرار گرفته است. محمدرضا جعفری معاون آموزش و 
پژوهش کانون فرهنگی مساجد کشور درباره مفهوم مهریه و جهیزیه و آسیب شناسی 

در این حوزه سخن گفته است که می خوانید.
با وجود تاکید بر موضوع ازدواج ما شاهد آسیب های بسیار زیادی در حوزه 
باورها و برخی رسوم در این زمینه هستیم، این آسیب ها به ویژه در دو حوزه 
مهریه و جهیزیه بس�یار  قابل توجه است. فلس�فه اصلی مهریه و جهیزیه 
چیست و چرا جامعه ما به این سمت حرکت کرده که در هر دوی  این حوزه ها 

دچار آسیب جدی باشیم؟
خانواده سلول بنیادی جامعه است یعنی جامعه اگر بناست مسیر پیشرفت را انتخاب 
کند و پیشرفت هم محسوس باشد، نیاز به خانواده هایی دارد که هدف شان تعالی است. 
اس��الم به خانواده توجه جدی دارد و یكی از راه های کرامت انسانی تشكیل خانواده 
است. وقتی خانواده تشكیل شود حرکت از »من« به »ما« صورت می گیرد این نگاه 

فردی نیست. خانواده محل محبت و مودت است. محبت بحث دو سویه است اما مودت 
فراتر از محبت است یعنی نیكی یک طرفه بدون انتظار و توقع که صرفا ویژه خانواده 
 است و در جاهای دیگر به این فراگیری دیده نمی ش��ود. این محبت و مودت باعث 
می شود که رحمت خدا بر خانواده جاری و ساری شود. آیات متعدد قرآن، روایات و 
سیره ائمه تاکیدی بر توجه به خانواده و ارزش گذاشتن به این نهاد پربرکت است. هر 

چه نگاه ما به این اصل جدی تر باشد بهره ما از آن بیشتر خواهد شد.
با وجود این موضوعاتی که اش�اره کردید چرا شاهد چنین آسیب هایی در 

حوزه ازدواج هستیم و دلیل حرکت جامعه به این سمت چیست؟
جهیزیه یک رسم است جدا از مهریه که سنت است. جهیزیه بر اساس رسوم به وجود 
آمده است و هر قوم و نژادی نگاه خاصی به آن دارد. چیزی که در این بخش مهم است 
نباید به عنوان یک ضرورت و ش��رط جدی به آن نگاه شود. برخالف مهریه که توام با 
کرامت زن است نگاه اسالم به زن به عنوان یک همسر، مادر و انسان، نگاهی متعالی 
است و حاکی از ارزشی است که برای زن قائل شده  و دلیل پرداخت مهریه نیز همین 
است. البته ارزش مهریه هم می تواند انسانی باشد و  هم بحث های مالی، اما  نباید آن 

را صرفا در موضوعات مادی محدود کرد.

جهیزیه به ملزومات اولیه زندگی گفته می شود، این هم به عقیده من بستگی به تمكن 
دو طرف دارد هر میزانی که بتوانند کمک کنند مناسب است اما نباید نگاه برابری به 
موضوع و حتی سبقت گیری و چشم و  هم چش��می در آن انجام شود که این یكی از 
مهم ترین آس��یب های بحث جهیزیه اس��ت که حتی می تواند مانع تشكیل ازدواج 
 شود. یكی از دالیل افزایش سن ازدواج،  افزونی یافتن همین آسیب هاست و اگر این 
آسیب ها افزایش یابد خطری جدی اس��ت و بزرگان جامعه و صاحب نظران باید در 
این زمینه ورود کرده و این خطر را گوشزد کنند. اگر بنا باشد چیزی که فرصت است 

تبدیل به تهدید شود، نامانوس است.
شما چقدر این دو موضوع مهریه و جهیزیه را در شرایط فعلی کشور بحرانی 

می بینید؟
باید در این زمینه تحقیقات و پژوهش های بس��یار جدی تری صورت گیرد تا نتایج 
علمی تر و جامع تری ارائه ش��ود اما برداش��ت من این است مس��یری که می رویم 
 مناسب نیس��ت و اگر اکنون زنگ خطر به صدا در نیامده باشد با تداوم روند فعلی در 
آینده ای نزدیک با مشكالت جدی رو به رو خواهیم شد.بحث جهیزیه می تواند یک 
عامل انگیزشی-تشویقی برای تشكیل خانواده باشد اما توام با شان و توان مالی افراد. 

جهیزیه عامل اصلی و تاثیرگذار در زندگی نیست بلكه عامل تشویقی است.
در کنار این نوع افراط در بحث جهیزیه و مهریه در برخی خانواده ها و در نقطه 
مقابل آن ها شاهد زوج هایی هستیم که به دلیل برخی محدودیت ها با تاخیر 
ناخواسته در ازدواج مواجه هستند. نمونه آن ۷۵هزار زوجی است که تحت 
پوشش کمیته امداد قرار دارند و با مش�کل جهیزیه رو به رو هستند. برای 

برون رفت از این مشکل و تامین نیازهای آن ها چه باید کرد؟
این نابرابری ها در شان نظام اسالمی نیس��ت.  افرادی که دارای تمكن مالی هستند 
وظیفه دارند به کمک نیازمندان بپردازند. ما روایات بسیاری داریم که صدقه پیش از 
آنكه به دست نیازمند برسد به دست خدا می رسد پس کمک به محرومان یک وظیفه 
 دینی، اخالقی و انسانی است و چه چیزی مهم تر از کمک در حوزه ازدواج که آنقدر 
بر آن تاکید ش��ده اس��ت. هدف از تش��كیل کانون های فرهنگی مس��اجد،  احیای 
کارکردهای فرهنگی و تبلیغی مساجد است مانند کارکردهای عبادی، سیاسی، قرآنی 
و... .یكی از این کارکردها اجتماعی- حمایتی است که اهالی مسجد باید نسبت به رفع 
آن اقدام کنند. با این هدف ما با کمیته امداد وارد مشارکت شدیم و  وظیفه اصلی ما 
در این بخش اطالع رسانی است .  7۵ هزار زوج نیازمند در آستانه ازدواج هستند و نیاز 
آنها تامین جهیزیه است. ما این اطالع رسانی را توسط رابطان فرهنگی در سطح کشور 

انجام می دهیم و امیدواریم از فرصت ماه رمضان بیشترین بهره را ببریم.
میزان مشارکت و همراهی مردم در این طرح چقدر بوده است؟

حمایت و  مشارکت مردمی در برنامه های کانون های فرهنگی مساجد با رویكردی 
فوق العاده  روبرو بوده است و ما شاهد مشارکت بسیار زیاد مردم بوده ایم.

مجری طرح آینه شمعدون خبر داد:

تامین جهیزیه ۵0 میلیونی برای ۷۵ هزار نوعروس 
کمیته امدادی

رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد :

اعالم تاریخ مصاحبه ۷۲ رشته دوره بدون آزمون 
دکترای دانشگاه آزاد 

سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد:

شرایط ارایه خدمات دفترچه بیمه 
به همسر بیمه شده

اخبار کوتاه

چشم و هم چشمی 

مجری طرح تامین جهیزیه نوعروسان کمیته امداد گفت: طبق آمارهای کمیته امداد امام خمینی )ره(، حدود 
7۵ هزار نوعروس بر اثر ناتوانی مالی قادر به شروع زندگی مشترک خود نیستند.

حجت االسالم رضا رویت ، افزود: دختران دم بخت زیادی هس��تند که شرایط سخت زندگی، آنان را از ازدواج 
دور نگه می دارد. گاهی دختری »بله« می گوید اما به دلیل فقر، ماه ها طول می کشد تا راهی خانه بخت شود. 
این دختران همیشه از نداشتن هایشان می ترسند و برعكس همه نوعروس��ان، با چشمانی غمگین به یارشان 

»بله« می گویند.
وی ادامه داد: خوشبختانه طی سال های اخیر طرح تهیه جهیزیه آسان در برنامه بسیاری از خیریه ها گنجانده 
شده اس��ت و آنها به همت نیكوکاران با تامین جهیزیه های در خور یک زندگی مشترک، نگرانی و اضطراب را 
از این خانواده ها دور می کنند و پیوندی را ش��كل می دهند. امسال طرح گسترده ای با نام »آینه شمعدون« با 
همكاری کمیته امداد امام خمینی)ره( شكل گرفته و قرار است با همراهی و حمایت مردمی به بیش از 7۵ هزار 

نوعروس جهیزیه داده شود.
مجری ط��رح تامین جهیزیه برای 7۵ ه��زار نوعروس کمیته ام��داد اضافه کرد: در این طرح ب��رای هر یک از 
نوعروسان، یک جهیزیه کامل به ارزش ۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است که با همكاری تولید کنندگان 

داخلی، جهیزیه ای کامل شامل اقالم ضروری زندگی و با هزینه ای معادل 3۰ میلیون ریال تهیه خواهد شد. 
وی خاطرنش��ان کرد: در آینه ش��معدون دو روش آس��ان ب��رای  حمایت نقدی در نظر گرفته ش��ده اس��ت؛ 
 در روش پرداخ��ت نقدی ش��هروندان م��ی توانند از طریق س��امانه USSD یا ش��ماره گی��ری #3*7۶7* 
 کمک های خود را ارس��ال کنند و  یا از طری��ق درگاه اینترنتی ب��ه آدرس  AyneShamdoon.ir به ارایه 

کمک های خود بپردازند.

 رییس مرکز س��نجش و پذیرش دانش��گاه آزاد گف��ت: تاریخ ، زم��ان و محل مصاحبه 7۲ رش��ته 
دوره بدون آزمون و ۶3 رشته دیگر دوره پژوهش محور دکترای تخصصی ۱39۵ این دانشگاه اعالم 
 شد. بهروز دانشیان  افزود:  به مصاحبه  دعوت شدگان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش 
و پذیرش به نشانی www.azmoon.net  از تاریخ، زمان و محل مصاحبه خود اطالع حاصل کنند.

 وی افزود : واجدین ش��رایط دعوت به مصاحبه دوره بدون آزمون الزم است هر گونه سوابق علمی 
و تحقیقاتی مانند پروژه، مقاله، ترجمه و تالیف  را که در زمینه های مربوط به رشته تخصصی خود  
 دارند، به انضمام ریز نمرات و پایان نامه کارشناس��ی ارشد خود به  همراه داشته باشند و راس زمان 

و در تاریخ اعالم شده در محل مصاحبه حاضر شوند.
رییس مرکز س��نجش و پذیرش دانش��گاه آزاد، در خصوص مصاحبه دوره دکترای پژوهش محور 
افزود: حضور استاد راهنمای طرح به همراه داوطلب در جلسه مصاحبه الزامی بوده و داوطلبان این 
دوره الزم است عالوه بر مدارک فوق فرم طرح تحقیقاتی  را که در زمان ثبت نام ارسال نموده اند به 

همراه داشته باشند.
رییس مرکز سنجش و پذیرش تاکید کرد : عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف از پذیرش 

است.
وی یادآورش��د: اطالعات الزم در خصوص تاریخ، زمان و محل مصاحبه سایر رشته های دوره های 

بدون آزمون و پژوهش محور دکترای تخصصی متعاقبا  از طریق سامانه مذکور اعالم خواهد شد.
گفتنی اس��ت؛ نتایج نهایی پس از انجام مصاحبه علمی مش��خص و در نیمه دوم شهریور ماه اعالم 

خواهد شد.

سازمان تامین اجتماعی شرایط الزم برای ارائه خدمات دفترچه درمانی به همسر بیمه شده زن و همچنین نحوه 
احتساب خدمت سربازی را اعالم کرد. س��ازمان تامین اجتماعی اعالم کرد: در صورتی که معاش همسر توسط 
بیمه شده زن تامین شود، سن وی از ۶۰ سال بیشتر باشد و مطابق نظریه کمیسیون پزشكی از کارافتاده کلی باشد 

خدمات دفترچه درمانی به همسر بیمه شده زن تعلق می گیرد.
صدور متمم بخشنامه بخشودگی جرایم

براساس متمم، بخشنامه بخشودگی جرایم کارگاه های صرفا  خدماتی ، مشمول این ضوابط نخواهند بود و چنانچه 
خدمات آنها همراه با تولید و یا خدمات صنعتی و معدنی باشد مشمول تسهیالت ایجاد شده خواهندبود.

جلوگیری از استفاده من غیر حق از نسخ دفترچه درمانی
به منظور جلوگیری از استفاده من غیر حق از دفاتر درمانی و نامعتبر کردن سریال دفترچه درمانی مفقودی، ابطالی 
و امحایی در کلیه مراکز درمانی، اولین جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان ادارات کل نام نویسی و حساب های 
انفرادی، درمان مستقیم و غیرمستقیم و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین در محل دفتر راهبری 
سیستم ها برگزار شد. در این جلسه بر چگونگی نحوه تعامل سیستم های مراکز درمانی با پایگاه اطالعات بیمه ای 
و استحقاق درمان بیمه شدگان و همچنین ارائه راهكار الزم به منظور رفع مشكالت مربوطه مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت.
نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان

در راستای تنقیح، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورهای اداری و بازنگری به عمل آمده در ۲۶ دستورالعمل 
جاری، بخشنامه جامع شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد با موضوع نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه 

و حضور در جبهه بیمه شدگان ) اعم از عادی/جانباز( در تاریخ 9۵/4/۶صادر و به واحدهای اجرایی ارسال شد.

ضرورت حمایت از زوج های جوان؛

نباید فرصت جهیزیه به تهدید تبدیل شود 
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ویژه برنامه »عقیق« یک برنامه گفت وگومحور شبانه است که بعد 
از افطار، مهمان خانه ها می شود. این برنامه به تهیه کنندگی محمد 
قنبری و اجرای محسن آزادی، در 30 قسمت تولید شده و هر شب 
ساعت 21 از شبکه پنج روی آنتن می رود. برنامه عقیق، ترکیبی و 

مهمان محور است و رویکرد آن در اصل، تجربه ناشناخته هاست.
عقیق با طراحی دک��ور جدی��د و تصویربرداری ه��ای دیجیتال، 
 به لح��اظ بص��ری، فضایی کام��ا معل��ق را به تصویر می کش��د؛

به طوری ک��ه احس��اس می ش��ود صحن��ه روی آب ق��رار دارد. 
 بخ��ش اصلی برنام��ه، یعن��ی حضور مهمان ها، به س��ه قس��مت

تقسیم می شود: قسمت اول مربوط به داستان زندگی این مهمانان 
قبل از روی آوردن به اسام است؛ بخش بعدی، چگونگی آشنایی 
آنان با اس��ام و در نهایت پرداختن به آن برهه از زندگی شان است 
که مسلمان شدند. به همین مناسبت، درباره برنامه، با تهیه کننده 
و مجری به گفت وگو نشستیم. محمد قنبری، تهیه کننده عقیق، 
درباره اهداف ای��ن برنامه گفت: همه دنیا، اتفاق��ات ایران را دنبال 
می کنند. ما با تولید برنامه عقیق می خواس��تیم به مخاطبان، این 
مس��ئله را تاکید کنیم. ایران به عنوان ام القرای دنیا مطرح است و 
ما به دنبال پرورش نخبگان اسامی هستیم؛ ضمن این که نخبگان 
اس��امی فقط محدود به ایران نمی ش��ود و خیلی از آدم ها با روی 
آوردن به دین اسام، ایران را به عنوان محل زندگی انتخاب می کنند 
و ترجیح می دهند به جای کش��ور خودش��ان، در ایران تحصیل و 

ازدواج کنند و فرزندان شان را با دین اسام پرورش دهند.
نگاه عمیق به اسالم

وی ادامه داد: ضمن این که نش��ان می دهیم ب��ا وجود جنگ های 
کش��ورهای همس��ایه، امنیت و رفاه در ای��ران م��وج می زند و به 
 همین دلیل، اروپاییان و آمریکایی های مس��لمان شده، عاقه مند

به زندگی در ایران هس��تند. دین اس��ام به عنوان عزیزترین دین 
موجود در زمین مطرح است. مهمانان برنامه، از کشورهای مختلف 

هستند.
قنبری در پاس��خ به این س��وال که معیارهای ش��ما برای انتخاب 
مهمانان برنامه بر چه اساس��ی بود، توضیح داد: مهمانان خارجی 
برنامه، از جامعه المصطفی العالمیه انتخاب ش��دند که در آنجا به 
تحصیل مشغول هستند. یکی از معیارهای اصلی ما برای انتخاب 
مهمانان این بود که داس��تان زندگی ش��ان جذاب باشد. ما در این 
برنامه، چهار مهمان از آمریکا داش��تیم که ایران را به عنوان محل 

زندگی انتخاب کردند. 
وی درباره انتخاب محس��ن آزادی به عنوان مج��ری برنامه گفت: 
آقای آزادی، عاوه بر داش��تن تخصص الزم ب��رای اجرای برنامه، 
یک چهره نو برای مخاطب اس��ت؛ البته پارس��ال هم برنامه عقیق 
 را او اج��را ک��رد و بازتاب ه��ای خوبی از م��ردم دریاف��ت کردیم؛

به همین دلیل در برنامه امسال هم با او کار کردیم.
این تهیه کننده، با اشاره به دکور برنامه گفت: بارها درباره دکور در 
جلسات اتاق فکر صحبت کردیم. دوس��تان طراح دکور و صحنه، 

15 ط��رح برایمان زدن��د؛ تا این ک��ه طرحی را نهای��ی کردیم. ما 
می خواس��تیم دکور برنامه به گونه ای طراحی شود که در خدمت 
هدف برنامه باش��د؛ به همین دلیل، فضای تعلی��ق برای مخاطب 
 دارد. عاوه بر آن می خواس��تیم دک��ور، قابلیت تغیی��ر و انعطاف

 را در شب های قدر و روزهای عید و میاد داشته باشد. خوشبختانه 
این اتفاق افتاد و مردم عاوه بر این ک��ه از محتوای برنامه رضایت 
دارند، تاکید داش��تند دکور هم به جذابیت های برنامه اضافه کرده 

است.
اتاق فکر جوان و خوشفکر

محس��ن آزادی، مجری برنامه، درب��اره ویژگی ه��ای اجرای این 
برنامه برای دومین س��ال متوالی گفت: برنامه عقیق سال گذشته 
برای همه گ��روه تازگی عجیبی داش��ت؛ زیرا ایده بک��ری بود که 
نمی دانس��تیم تا چه می��زان توج��ه مخاطبان را جل��ب می کند؛ 
بنابراین همراه ب��ا نگرانی بود؛ ام��ا در نهایت این را می دانس��تیم 
شنیدن زندگی افرادی که خودشان در زندگی، تحقیق و مسیرشان 
را پی��دا کرده اند، حتما ب��رای مخاطبان جذابیت خواهد داش��ت. 
البته برای هم��ه م��ا در دوره ای از زندگی اتفاق افت��اده که درباره 
باورهای دینی مان تحقیق کرده ایم؛ بنابراین دور از ذهن نیس��ت. 
خوش��بختانه اقبال خوب مخاطبان، بر همه نگرانی ها غالب ش��د. 
وی با اش��اره به تغییرات برنامه عقیق که ماه رمضان امس��ال روی 
 آنتن اس��ت، عنوان کرد: با توجه ب��ه بازخوردهای خ��وب مردم،

تصمیم گرفتیم برنامه عقیق امس��ال، به لحاظ محتوا و فرم، عمق 
بیش��تری داش��ته باش��د. اعضای اتاق فکر برنامه عقیق، جوان و 
خوش��فکر بوده و به کار گروهی عاقه مندند؛ از سوی دیگر محمد 

 قنبری، تهی��ه کننده برنامه، بس��یار حرف��ه ای و کار بلد اس��ت و
به درستی گروه را هدایت می کند.

 این مج��ری عنوان ک��رد: مهمانان به درس��تی انتخاب ش��دند و
تاش کردیم افرادی در برنامه حضور داشته باشند که زندگی شان 
فراز و نش��یب های جذابی داشته اس��ت. درمجموع محتوا، دکور، 
فرم، اجرا و سبک طرح س��واالت در برنامه عقیق امسال، نسبت به 
سال قبل، رشد 60 درصدی داشته است. آزادی، با اشاره به این که 
اجرای این برنامه کاما صادقانه اس��ت، عنوان کرد: تمام لحظات 
 و واکنش های م��ن و مهمان��ان در برنامه، کاما صادقانه اس��ت و

از قبل چیزی هماهنگ نشده بود. من تاش کردم تا سیر شناخت 
مهمانان برنامه به درستی بررسی شود؛ البته در ابتدا لو نمی دهیم 
که چطور مسلمان ش��ده؛ به همین دلیل س��واالتی درباره محل 
زندگی ش��ان، روزهای جوانی، فرهنگ کشورش��ان، آداب و رسوم 
مردم ش��ان و... مطرح و بعد درباره مسلمان ش��دن شان صحبت 
می کنم. این مجری، با اش��اره به نقطه مشترک خودش و مهمانان 
گفت: اعتقادمان، نقطه اشتراک بود و در برنامه عقیق سعی کردیم 

این نقطه اشتراک را به زیبایی نشان بدهیم.
پرهیز از کلیشه

محسن آزادی، مجری برنامه عقیق، درباره ادامه تولید این برنامه 
در رمضان های س��ال آینده گفت: همه عوامل عاقه مندند برنامه 
عقیق در سال های بعد هم ساخته شود؛ به ویژه این که ما احساس 
وظیفه می کنیم که نخبگان اسامی را معرفی کنیم و به زندگی شان 
بپردازیم. ما چند مهمان از تگزاس داش��تیم که مسیر خودشان را 
پیدا کردند. با توجه با اقبال مردم ما تاش می کنیم به تکرار نیفتیم.
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اخبار کوتاهاکران فیلم

سینما و تئاتر خبر ویژه

روایت زندگی تازه مسلمان ها، در ویژه برنامه»عقیق«

 اولی��ن دوره »ایس��تگاه مس��ابقه« با موضوع گذش��ت، از س��وی
 کمیته فرهنگ ش��هروندی، در ایس��تگاه های اتوب��وس اصفهان

در حال اجراس��ت. تعداد 300 تابلوی تبلیغات شهروندی و بیش 
 از ۴ هزار تابل��وی تبلیغاتی، در یک هزار و 200 ایس��تگاه اتوبوس

شهر اصفهان، به موضوع »گذشت« اختصاص یافته است.
 تاثیرات��ی همچ��ون آرامش، س��امتی، بزرگی و... که با گذش��ت

م��ی ت��وان ب��ه آن رس��ید، در ه��ر ی��ک از ای��ن ط��رح ه��ا به 
 ش��هروندان یادآوری ش��ده که در همین راستا، مس��ابقه ای نیز

با موضوع »گذشت«، در تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس، 
 برای عموم ش��هروندان مطرح ش��ده اس��ت. هر یک از شهروندان
 می توانند برداش��ت خود را از تصویر مد نظر در ایستگاه اتوبوس،
 در قالب ی��ک جمله کوتاه ب��ا محوریت »گذش��ت«، به ش��ماره

پیام کوتاه 30008313  ارس��ال کنند.کمیته فرهنگ شهروندی 
 وابس��ته به س��ازمان فرهنگ��ی تفریح��ی ش��هرداری اصفهان،

به 15 جمله برتر از شهروندانی که تا تاریخ 25 تیرماه در این مسابقه 
شرکت کنند، به قید قرعه، جوایز نفیسی اهدا می کند. عاقه مندان 
برای کسب اطاعات بیش��تر، می توانند به سایت کمیته فرهنگ 

شهروندی به نشانی shahrvandi.net مراجعه کنند.

فیلم تئاتر »ایوانف« 11 تیرماه در تاالر هنر اکران می شود.
 متن ایوانف، از نمایش ��نامه  های آنتون چخوف روس��ی است که 
نزدیک به 120 س��ال پیش نوش��ته اس��ت. امیررضا کوهستانی، 
نویسنده و کارگردان این نمایش، بر آن بوده تا طوری ایوانف را اجرا 
کند که برای انس��ان معاصر، قابل درک و هضم باشد؛ یعنی خط و 
خطوط رویدادها و مفاهیم متن چخوف را هم چنان رعایت کرده؛ 
اما به زبان و رفتارهایی می  پردازد که برای تماشاگر ام روز، گویا و پویا 
باشد. این نمایش با حضور بازیگرانی چون حسن معجونی، مهین 

صدری و سعید چنگیزیان به روی صحنه رفته است.
عاقمندان می توانند برای تماش��ای فیلم تئاتر ایوانف، 11 تیرماه 

ساعت 18:30 به تاالر هنر، واقع در میدان الله مراجعه کنند.

مجتب��ی حیدرپن��اه، از اعض��ای خان��ه کاریکات��ور ح��وزه  
هنری اس��تان اصفه��ان، موفق به کس��ب جایزه ویژه جش��نواره 
 بی��ن الملل��ی کارت��ون Brain Sneezing اس��لواکی ش��د

این جش��نواره با موضوع »آزادی فکر، بیان و حرک��ت«، در اواخر 
 خرداد برگزار ش��ده ب��ود و امیرمحمد نوری و مجتب��ی  حیدرپناه

در بخش جوایز ویژه و مجاهد پورشمسیان، در بخش جوایز مردمی، 
از ایران برگزیده این جش��نواره ش��دند. مجتبی  حیدرپناه، متولد 
1369 در آباده و دارای مدرک کارشناسی نقاشی است. کسب مقام 
اول جشنواره سراسری احسان شیراز در سال88، مقام اول جشنواره 
بین المللی کاریکاتور با موضوع تاش ایران خراسان شمالی، مقام 
دوم جشنواره سراسری هنر جوان بخش کاریکاتور، با موضوع هویت، 
مقام دوم جشنواره اس��تاني مطبوعات بخش کاریکاتور اصفهان، 
جایزه ویژه جشنواره »پیاده روي در ش��هر« تهران، جایزه دو دوره 
جش��نواره آیدین دوغان ترکیه، جایزه ویژه جشنواره طنز ایتالیا، 
جایزه جش��نواره مطبوعات ایران و اصفهان، همکاری با نش��ریات 
محلی و سراس��ری، از جمله افتخارات و فعالیت های این هنرمند 

جوان است.

فیلم محمد رسول اهلل، س��اخته مجید مجیدی، در سینما اکتیابر 
مسکو، با حضور کارگردان این اثر در چند نوبت به نمایش درآمد. 
مجیدی، با اش��اره به اکران فیلم محمد رس��ول اهلل در بسیاری از 
کشورها گفت: امیدواریم در روزگار قرائت های تحریف شده از اسام 
که هیچ نسبتی با این دین الهی ندارد، با رویکردها و آثار فرهنگی، 

چهره ناب اسام را نشان دهیم.
وی افزود: ساخت این فیلم، افزون بر انگیزه متحد کردن مسلمانان 
جهان، با هدف بازکردن دریچه ای ت��ازه در غرب صورت گرفت تا 
بتوانند برداشتی درست و غیرتحریف شده از دین اسام دریابند و 
برای رسیدن به این مقصود، از بهترین های صنعت سینما در جهان 
 اس��تفاده ش��د. مجیدی همچنین درباره فعالیت های تروریستی

در برخی کشورهای خاورمیانه با ادعای اسامی بودن، اظهار کرد: 
در جهانی زندگی می کنیم که متاسفانه قرائت های بسیار نادرست 
و زشتی از اسام به تصویر کشیده می شود که هیچ نسبتی با ذات 
این دین عزیز توحیدی ندارد. پیش از این هم فیلم محمد رسول اهلل، 
در شهر سن پترزبورگ روس��یه نمایش داده شد که شیوه ساخت، 
محتوای دینی و معنوی آن، از سوی ش��ورای مفتی های روسیه، 

تاثیرگذار توصیف شد.

تولید تیزر س��ینمایی کتاب »رویای نیمه شب«، به مراحل 
نهایی خود رسید و در نشست خبری با حضور خبرنگاران و 

عوامل فیلم، رونمایی می شود.
»رویای نیمه ش��ب« به کارگردانی اصغر عباس��ی، با بازی 
عباس غزالی، مهدی فقیه، سیما خضرآبادی، ثریا قاسمی، 
متین ستوده و ماه چهره خلیلی، هم اکنون در مرحله اصاح 

نور و رنگ قرار دارد.
این فیلم، تیزری س��ینمایی ب��رای معرف��ی و تبلیغ کتاب 
 »رویای نیمه ش��ب« اس��ت. رمان »رویای نیمه شب«، اثر
 مظفر س��االری، از انتش��ارات کتابس��تان معرفت است که

به  عنوان کتاب چهارمین دور مس��ابقۀ کتاب خوانی کتاب  و 
زندگی معرفی شده است.

تصویرب��رداری »روی��ای نیمه ش��ب« طی ش��ش روز، در 
شهرک سینمایی غزالی و متروی تهران انجام شد. فیلم، در 
 بس��تری تاریخی از قصه رمان روایت می شود و پس از آن،

شخصیت های داستان به حال می آیند و بخشی از داستان، 
در امروز روایت می ش��ود. با توجه به همین روایت موازی، 

فیلم از جلوه های ویژه ای برخوردار است.
پیش از این، استفاده از س��ینماگران برای تبلیغ یک کتاب، 
 در معرف��ی کتاب »دختر ش��ینا«، اث��ر بهن��از ضرابی زاده

اتفاق افتاد که کمک ش��ایان توجهی به فروش کتاب کرد و 
توانست به ش��مارگان بیش از 150 هزار نسخه دست یابد. 
اکنون مرکز رسانه ای ش��یرازه، به کمک باشگاه فیلم سوره 
درصدد است تا این تجربه موفق را این بار بزرگ تر رقم بزند.

»رویای نیمه شب«، داستانی است عاشقانه با زمینه  مذهبی 
 که حکایت از دلدادگ��ی جوانی از اهل س��نت، به دختری

شیعه مذهب دارد که در راه وصال، با موانع و اتفاقاتی تلخ و 
شیرین مواجه است.

همچنین دور چهارم مس��ابقه کت��اب و زندگ��ی، تاکنون 
یازده هفته خود را پشت سر گذاش��ته و با توجه به استقبال 

مخاطبان، تا پایان مرداد تمدید شد.
عوامل »رویای نیمه شب« عبارتند از: نویسنده و کارگردان: 
اصغ��ر عباس��ی؛ برنامه ری��ز و دس��تیار کارگ��ردان: حامد 
پوراس��فندیانی؛ منش��ی صحنه: الدن رحمت��ی؛ بازیگران: 
عباس غزالی، مهدی فقیه، سیما خضرآبادی، ثریا قاسمی، 
متین ستوده، ماه چهره خلیلی، حسین ابطحی، ایمان والی؛ 
عکاس: امیر جالی؛ فیلمبردار پشت صحنه: مهدیار عقابی؛ 
مدیر تولید: مصطفی رضوانی؛ مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا؛ 
مدیر صدابرداری: محمد ش��اهوردی؛ طراح چهره پردازی: 
علی بهرامی فرد؛ طراح صحنه و لباس: سهیل میرسپاسی؛ 
مدیر ت��داکارت: رضا بداق��ی؛ مدیر رواب��ط عمومی: هادی 
فیروزمندی، محصول مش��ترک مرکز رس��انه ای شیرازه و 

باشگاه فیلم سوره.

شهردار اصفهان، به دیدار استاد موسیقی اصفهان و معلم پیشکسوت 
قرآن رفت.

 مهدی جمالی نژاد، میهمان خانه اس��تاد »مهدی حمیدی«، یکی از 
اساتید پیشکسوت موس��یقی ایرانی و تعلیم قرآن و همچنین مولف 
کتاب »سحوری سپاهان« شد؛ محفلی که به همت معاونت فرهنگی 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان تدارک دیده شده بود، در 
راستای دیدار مسئولین فرهنگی و شهردار با پیشکسوتان و هنرمندان 

شاخص شهر اصفهان صورت گرفت.
شهردار اصفهان با ابراز خرسندی و عاقه از حضور در جمع هنرمندان 
اصفهان، ابراز داشت: وقتی ما به پیشکس��وتان خود احترام بگذاریم، 
جوانان تش��ویق می ش��وند ت��ا راه آنه��ا را ادامه دهن��د؛ بخصوص 
هنرمندان و آن هم در ش��هر اصفه��ان که ارزش هنرمن��دان آن، به 
 ش��هر معنی می دهد و گویی هنرمندان، س��تون این ش��هر هستند.

مهدی جمالی نژاد ادامه داد: انس��ان در جمع پیشکسوتان، احساس 
آرامش بیشتری دارد. هنگامی که می بینیم ریشه ها عمیق تر هستند، 
احساس استقامت در برابر تندبادها به انسان دست می دهد. آنانی که 
در مسیر زندگی س��ربلند بیرون آمده اند، پایگاه محکمی برای تکیه 
هستند و تجربیات آنها، ما را به سوی راهی روشن تر هدایت می کند.

مهدی حمیدی هم با تشکر از حضور ش��هردار اصفهان در خانه خود 
گف��ت: دلجویی ش��ما دوای درد ما دل شکس��تگان اس��ت. کمتر به 
پیشکس��وتان توجه می شود؛ اما امروز در ش��هرداری اصفهان شاهد 
 تغییراتی مهم هس��تیم. امروز مس��ئولین، خود به س��راغ هنرمندان

می آیند و این موضوع مهمی است.
استاد موس��یقی ایرانی ادامه داد: امروز ما شاهد تواشیح خوانی هایی 
 هس��تیم که به گفته بزرگان و علم��ا، با تلفظ عربی نادرس��ت قرائت

می ش��ود؛ درحالی که ما، خ��ود دارای ردیف های اج��رای مداحی و 
 تواشیح هس��تیم و عرب زبان ها در گذش��ته این موس��یقی را از ما،

وام گرفته و تغییر داده اند.
حمیدی که خود سالهاس��ت معلم آموزش قرآن اس��ت، بیان داشت: 
امروز ما می توانیم صوت قرآن را در الحان فارسی بشنویم که این خود، 
کاری مغفول مانده است و انش��اهلل که این محفل، سرآغازی برای آن 
باشد. در این مراسم، کتاب »سحوری سپاهان« که استاد حمیدی با 
کمک سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان منتشر کرده است، 

به شهردار اصفهان معرفی شد.
محمد عیدی، معاون هنری سازمان رفاهی تفریحی، در معرفی استاد 
حمیدی به ش��هردار اصفهان و حاضرین بیان داشت: استاد حمیدی 
از مناجات خوان های بسیار بنام اصفهان هس��تند که از دهه ۴0 در 
 رادیو اصفه��ان و در محافل مذهب��ی، به مناجات خوان��ی و مداحی

پرداخته اند. این هنرمند، س��ال ها عمر خ��ود را در راه آموزش قرآن 
گذرانده و از شاگردان اس��تاد تاج اصفهانی بوده اند و با رهنمودهای 
 این اس��تاد، عمر خ��ود را در راه ترویج ب��ن مایه ه��ای هویت دینی

طی کرده اند. اس��تاد از مبتکران س��بک دوخوانی بوده و این کار را با 
کمک استاد قوام نیا به سرانجام رسانده است.

برگزاری اولین دوره»ایستگاه 
مسابقه«،  با موضوع گذشت

اکران فیلم تئاتر »ایوانف« 
در تاالر هنر

کسب جایزه جشنواره کارتون 
اسلواکی، 

برای »مجتبی حیدرپناه«

 اکران باشکوه فیلم
»محمد رسول اهلل« در روسیه

رونمایی از تیزر 
»رویای نیمه شب« 

شهردار اصفهان در دیدار با هنرمند پیشکسوت موسیقی:

اصفهان، شهرت خود را وامدار 
هنرمندان است

حس��ین یاری را باید جزو آن دس��ته از بازیگرانی دانست که 
مسیر کاری و رس��یدنش را به شهرت، یک ش��به طی نکرده 
 و هر گامی را با تأمل و انتخاب نقش های گزیده و درس��تش

به جلو برده است. بازیگری که در 16 دی ماه 13۴6 در تهران 
به دنیا آمده، کارش را در عرص��ه بازیگری، از تئاتر آغاز کرده 
و در ابتدا، مدتی را هم گوینده واحد دوباژ صدا و سیما بوده 

است.
او در ادام��ه، فعالیتش را در س��ینما و تلویزی��ون به صورت 
جدی تری پیگیری کرده؛ چندین جایزه را از جش��نواره های 
مختلفی چون بین المللی فیلم فجر و دنیای تصویر و نیز یکی 
دو جشنواره خارجی دریافت کرده و با این حال، در تمام این 
سال ها، همچنان خود را در سمت کارمند رسمی بانک مرکزی 
محفوظ نگاه داشته است؛ انتخابی که تنها دلیلش را در نبود 

امنیت و آرامش کاری برای هنرمندان و بازیگران می داند.
همیشه برادر

یاری در ادامه، به ب��ازی در تله فیلم های تلویزیونی هم، اقبال 

نش��ان داده و در تعدادی از تله فیلم های قابل تامل سال های 
اخیر تلویزیون به ایفای نقش پرداخته است که از این جمله 
می توان به آثاری چ��ون آوای زمین )ب��ه کارگردانی مهرداد 
خوش��بخت(، میهمانخانه ای در برف )به کارگردانی س��عید 
س��لطانی( و نیز زمانی ب��رای درنگ )ب��ه کارگردانی روح اهلل 
حجازی( اش��اره ک��رد. در ادامه مس��یرش در مجموعه های 
تلویزیونی هم، بازی در دو مجموعه مناسبتی دیگر را تجربه 
کرده اس��ت که هر دو در ماه رمضان روی آنتن رفتند. »مثل 
هیچکس« و »برادر« که اتفاقا نقاط شباهتی هم با هم دارند 
 و او در هر دو، در قامت برادر بزرگ تر خانواده است که وظیفه

به دور هم جم��ع کردن اعض��ای دیگر و به دوش کش��یدن 
 مش��کات را بر عهده دارد؛ گویی این طور به نظر می رسد که

بر خاف قدرت ریسکش در س��ینما، خود یا کارگردانان 
این مجموعه ه��ا ترجی��ح می دهند که ی��اری، برای 
مخاطب��ان تلویزی��ون، همچن��ان در هم��ان قامت 
ش��خصیت های مثب��ت و ب��ه دور از نق��اط ضع��ف 

دیگ��ر  ش��خصیت های 
باقی بماند؛ مس��یری که 
مشخص نیست تا به کی 
ادامه خواهد داش��ت و آیا 
در صورت تکرار چندباره، 

از رون��ق نخواه��د 
افتاد؟

مهدی پاکدل 36 ساله می ش��ود. بازیگر دوست داشتنی، متین و 
بااخاق تئاتر، تلویزیون و سینمای ایران، تا مدت ها با نقش طاهر 
فردوس در سریال پرمخاطب »ستایش« شناخته می شد؛ اما بازی 

در نقش مهم و ماندگار ابوطالب در فیلم 
»محمد رسول اهلل« به کارگردانی 

مجید مجیدی، همه 

 چیز را تغییر داد و به ش��اه نقش کارنامه اش تا اینجا تبدیل ش��د.
به مناس��بت تولد این بازیگر، گفت وگوی کوتاهی با او انجام دادیم 

که می خوانید.
رسیدن به 36 سالگی چه چیزی به شما می گوید؟

]می خندد[ چیز خاصی نمی گوید. به هر حال، سن یک عدد 
است و هر سنی می تواند خوب باشد. سن و سال مهم نیست؛ 
اما واقعا حواسم نبود و نمی دانم کی 36 ساله شدم! البته من 

هنوز اول راهم و دارم کار می کنم.
چه هدیه تولدی خوشحالتان می کند؟

راس��تش هیچ وقت به آن فکر نکردم؛ اما واقعا س��امتی 
خانواده، دوستان و اطرافیان و وجود صلح و مهربانی، بهترین 
هدیه ای است که می توانم بگیرم و خیلی خوشحالم می کند؛ 

بقیه چیزها که همه میراست و تمام می شود.
چرا این اواخر کم کارید؟

اتفاقا سال گذش��ته خیلی هم پرکار بودم؛ از فیلم »محمد 
رسول اهلل « تا سریال »کیمیا« و نمایش »جنایت و مکافات«؛ 

خاصه در هر حوزه ای بگویید، کار کردم.
بیشتر منظورم امس��ال است. امس��ال تصمیم گرفتم بیشتر به 
کارهای شخصی ام برس��م: قرار است ش��هریور و مهرماه، یک 
نمایشگاه عکس برگزار کنم؛ چون رش��ته دانشگاهی من، 

گرافیک است و عکاسی هم خوانده ام.
نظرتان درباره فیلم های اخیر چیست؟

خوشبختانه در جشنواره سال گذش��ته فیلم فجر و اکران امسال، 
ش��اهد فیلم های خیلی خوبی بودیم. از میان فیلم های خوبی که 

دیده ام، می توانم از »ایستاده در غبار« و »ابد و یک روز« نام ببرم.
ابوطالب، یکی از شاخص ترین نقش های شما در سینماست 
که هم خوب دیده شد و هم مردم آن را دوست داشتند؛ اما 
فکر می کنید چرا این نقش و فیلم »محمد رس�ول اهلل« در 
 سینمای جهان و جش�نواره های خارجی، آن طور که باید، 

دیده نشد؟
به نظرم این سوال را باید از کسانی بپرسید که تئوریسین سینمای 
جهان و عرصه بین الملل هستند. این موضوع دالیل زیادی دارد که 

کارشناسان، بهتر می توانند درباره آن صحبت کنند.
شما تجربه ساخت یک فیلم سینمایی را هم در کارنامه دارید 
)فیلم فردا، ب�ا بازی علی دهکردی، علیرضا ش�جا ع نوری، 

صادق صفایی و ستاره اسکندری(؛ باز هم فیلم می سازید؟
حتما، چرا که نه؟ اگر پول دارید، به ما بدهید، فیلم بسازیم! فیلمنامه 

خوب هم داریم. ]می خندد[
جمله پایانی این گفت وگو را به مردم و عاقه مندان تان بگویید.

مردم همیش��ه به من محبت دارند و از آنها ممنونم که هس��تند. 
خوشحالم با همه شرایطی که بر فرهنگ و هنر این مملکت حاکم 
است، مردم ما، این همه هنردوست هستند و از هنرمندان حمایت 
می کنند. تنها س��رمایه ما همین مردم هس��تند و ما چیز دیگری 

نداریم. دمشان گرم!
بخشی از کارنامه بازیگری

سینما: محمد رسول اهلل، آزادراه، نفوذی، بدون اجازه، دایره زنگی، 
مخمصه، مصائب دوشیزه، شبانه، ماهی ها عاشق می شوند؛ تلویزیون: 

کیمیا، ستایش، بی گناهان، جنایت و مکافات، برهان و... .

چهره ها

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

نگاهی به کارنامه حسین یاری؛

قدم زدن در مسیری آرام و بی فرود

گفت وگو با مهدی پاکدل در روز تولدش؛

هنوز اول راهم، غیر از مهربانی همه چیز میراست!
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خبرخبر

رییس صنعت، معدن و تجارت استان:

نخستین کارخانه نساجی حجاب 
شهرکرد به بهره برداری می رسد

نماینده مردم شهرستان لردگان در مجلس؛ 

پتروشیمی لردگان یکی از 
بزرگ ترین پروژه های استان

مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت 
 و برنامه ریزی چهارمح��ال و بختیاری گفت: آم��وزش مدیران 
باید ب��ه نحوی باش��د که مدی��ران مانع توس��عه نباش��ند بلکه 

توسعه طلب باشند.
علیرضا شجاعی در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: 
باید آموزش به مدیران به نحوی باش��د که مدیران مانع توسعه 

نباشند بلکه توسعه طلب باشند.
مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت 
 و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت آموزش 
و پژوهش برای مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی بیان داشت: 
مدیران دس��تگاه های دولتی باید از دوره های آموزشی بهره مند 
ش��وند و در امر توسعه تس��هیل گر باشند و الزم اس��ت از سوی 
مدیر ارشد استانی در زمینه بهره مندی از دانش روز، به مدیران 

دستگاه ها تذکر داده شود.
وی تصریح کرد: در س��ال گذش��ته حدود 207 دوره  آموزش��ی 
از س��وی مدیریت آموزش و پژوهش های توس��عه و آینده نگری 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان برای مدیران و کارکنان 
دولت در چهارمحال و بختیاری برگزار ش��د که به طور میانگین 

حدود 17 دوره در هر ماه برگزار شده است.
شجاعی از عناوین دوره های برگزار ش��ده خبر داد و عنوان کرد: 
دوره های آموزش��ی، فرهنگی و اجتماع��ی، توانمندی عمومی، 
فناوری اطالعات، آموزش های شغلی تخصصی، بهبود مدیریت، 
کارگاه ها و سمینارهای آموزشی خاص، حقوق پیمان و تنظیم 
 قراردادها، اصول و تشریفات اداری، مدیریت دانش سازمانی و ... 

از جمله دوره های برگزار شده توسط این دستگاه هستند.
وی ادامه داد: در سال گذشته 15 دوره آموزشی در زمینه بهبود 
مدیریت، برای مدیران مختلف و 14 سمینار تخصصی با حضور 

اساتید مجرب در این استان اجرا شد.
مدیر آم��وزش و پژوهش های توس��عه و آینده نگری س��ازمان 
 مدیری��ت و برنامه ریزی چهارمح��ال و بختیاری تش��ریح کرد: 
32 دوره آموزشی در فصل تابستان سال جاری از سوی این دفتر 
 برگزار خواهد ش��د چراکه عدم توجه به آم��وزش و بهره مندی 

 از علم روز یکی از آس��یب های جدی در راس��تای توسعه کشور 
و این استان است.

 وی با اش��اره به اینکه مدیریت آموزش و پژوهش های توس��عه 
و آینده نگری، مسئله محور است، خاطرنش��ان کرد: در راستای 
افزایش سطح دانش در چهارمحال و بختیاری هر ساله دوره های 
آموزش��ی مورد نیاز دس��تگاه های اجرایی که از سال قبل اعالم 
 شده است، برگزار می ش��ود و تفاهمنامه های همکاری با برخی 

از دانشگاه ها منعقد شده است.
 ش��جاعی افزود: هر نیاز آموزش��ی که بخ��ش دولتی و خصوص 
داشته باش��د از س��وی این دفتر تامین خواهد ش��د و مشکالت 
ساختاری در سیستم اداری وجود دارد و پویایی و انعطاف پذیری 
که قانون آموزش کارکنان باید داش��ته باش��د را ن��دارد، زیرا در 
 سراسر نقاط کشور دوره های آموزشی یکس��ان برگزار می شود 
و برای برگزاری دوره های مورد نیاز اس��تان ها باید پروسه زمانی 

بسیار طوالنی طی شود.
وی ادامه داد: قانون نی��از به بازنگری دارد و الزم اس��ت انعطاف 

بیشتری داشته باشد تا نیاز آموزشی مناطق مختلف برطرف شود.
این مسئول اظهار داشت: در سال گذشته 12 دوره آموزشی برای 
افرادی که به تازگی در دستگاه های دولتی این استان استخدام 
شدند، برگزار شد که به طور متوسط در هر دوره30 نفر شرکت 
کرده و در مجموع360 نفر از آموزش های توجیهی بدو خدمت 

بهره مند شدند.
وی عنوان کرد: باید تالش شود از دانش روز استفاده شود چراکه 
 دنیای ام��روز با تحوالت فراوان��ی روبه رو بوده و ضروری اس��ت 
در راستای توسعه همه جانبه، متناسب با تحوالت موجود، سطح 

دانش نیز ارتقا پیدا کند.
ش��جاعی با بیان اینکه مدیریت آموزش و پژوهش های توس��عه 
 و آینده نگری س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی این اس��تان در 
دو سال اخیر به صورت پیاپی حایز رتبه برتر کشوری شده است، 
تاکید کرد: این موفقیت ها به معنای رشد آموزش و توسعه در این 
استان نیس��ت و باید نگرش مطلوبی در بین مدیران و کارکنان 

دستگاه های دولتی نسبت به آموزش و ترویج آن ایجاد شود.

رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: امسال 
نخستین کارخانه نساجی حجاب کشور در شهرکرد به بهره برداری 

می رسد.
 نعیم امامی در مراس��م تجلیل از صنعتگران فعال اس��تان با اش��اره 
به بهره برداری از کارخانه نس��اجی تولید چادر مش��کی در شهرکرد 
اظهار داشت: کارخانه تولید پارچه چادر مشکی با ظرفیت10 میلیون 

مترمربع به زودی در شهرکرد افتتاح می شود.
 وی با اش��اره به پیش��رفت فیزیک��ی پتروش��یمی ل��ردگان افزود: 
با پیگیری های مس��تمر مسئوالن اس��تانی70 درصد تجهیزات این 
پتروشیمی خریداری ش��د و در حال حاضر650 نیروی بومی در این 
 پتروش��یمی در حال فعالیت هس��تند، پیش  بینی می شود تابستان 
سال آینده این پتروش��یمی به بهره  برداری برس��د. رییس صنعت، 
 معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه50 طرح تولیدی 
در استان مجددا به چرخه حیات بازگشت داده می شوند، بیان کرد: 
تا پایان سال جاری 259 طرح با سرمایه گذاری 6 هزار و800 میلیارد 
تومان در استان اجرا می شود که50 طرح آن از شاخص ترین طرح ها 
است که با حضور معاون رییس جمهور در تابس��تان به بهره برداری 
 می رس��ند، بهره برداری از این طرح ها زمینه اش��تغال 2 هزار نفر را 
در اس��تان فراهم می کن��د. امامی خاطرنش��ان ک��رد: صنایع فوالد 
سفیددش��ت، آب معدنی نگین زردکوه، صنایع ورق های پوشش دار 
تاراز با تولید280 تن ورق، شرکت شارا پرتو ایرانیان، نساجی حجاب 
 شهرکرد، پتروش��یمی لردگان و متالوژی آس��یا از جمله طرح های 

در دست افتتاح یا بازگشت به چرخه حیات هستند.
 وی با اشاره به فعالیت شرکت ش��ارا پرتو ایرانیان گفت: این شرکت 
در راس��تای ضدعفونی ک��ردن صنایع غذایی فعالی��ت می کنند که 
پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد. رییس 
صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: شرکت 

متالوژی آسیا در شهرستان بن تا پایان سال جاری افتتاح می شود.

نماینده مردم شهرستان لردگان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: پتروش��یمی ل��ردگان یکی از بزرگ تری��ن پروژه های 

صنعتی چهارمحال و بختیاری است.
محمد خالدی، در حاشیه مراسم بازدید از پروژه پتروشیمی 
شهرس��تان لردگان اظهار کرد: پتروش��یمی ل��ردگان یکی 
از بزرگ تری��ن پروژه ه��ای صنعتی چهارمح��ال و بختیاری 
 بوده که امید اس��ت با تالش کارگران و مسئوالن این پروژه 

در نیمه دوم سال 97 به بهره برداری برسد. 
نماینده مردم شهرستان لردگان در مجلس شورای اسالمی 
 گف��ت: بهره ب��رداری از پروژه پتروش��یمی ل��ردگان زمینه 
اشتغال و توسعه اقتصادی در چهارمحال و بختیاری را فراهم 
خواهد کرد و نقش مهمی در تحقق اقتصادی در این استان 

دارد.
وی افزود: اعتقاد داریم ک��ه چهارمحال و بختیاری در زمینه 
 صنای��ع س��نگین و صنایع پتروش��یمی حرف ه��ای زیادی 
برای گفت��ن دارد و از ظرفیت خوبی در صنایع پتروش��یمی 

برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
خالدی ادامه داد: با بهره برداری از پروژه بزرگ پتروش��یمی 
زمینه توسعه و گسترش صنایع و تولیدات دیگر در شهرستان 
 لردگان فراهم خواهد ش��د و این امر مهم به توس��عه پایدار 
و ایجاد اشتغال در این شهرستان کمک شایانی خواهد کرد.

وی با اش��اره ب��ه توانمندی جوانان شهرس��تان ل��ردگان و 
اهمیت اس��تفاده از این س��رمایه های انس��انی در راس��تای 
تحقق بخش صنعت این شهرس��تان گفت: با توجه به اینکه 
افراد تحصیلکرده و توانمند بس��یاری در شهرستان لردگان 
 وجود دارند، امید اس��ت این شهرس��تان پله های پیشرفت 

و توسعه پایدار را بیش  ازپیش طی کند.

مدیر آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری:

مدیران دستگاه های دولتی باید توسعه طلب باشند

ابالغ رای
4/68 ش��ماره دادنام��ه: 9509970351000408 ش��ماره پرون��ده: 
9209980351001130 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 921223 خواهان: آذر 
صراف فرزند اس��ماعیل به نش��انی کیلومت��ر 12 جاده اصفهان ش��یراز 
بعد از پل راه آهن ) حدوداً 5 کیلومتر بعد از پل( س��مت راس��ت )روبروی 
رستوران پارس��یان( خیابان مالصدرا ایمان س��ابق- سمت راست منزل 
هشتم ساختمان ویالیی درب آبی رنگ، خوانده: آقای متین گلچین جلفایی 
فرزند ایرج به نشانی اصفهان خ محتشم کاشانی روبروی هنرستان اشرفی 
پالک 113، خواسته: مطالبه، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دادخواس��ت خانم آذر صراف فرزند اسماعیل 
به طرفیت آقای متی��ن گلچین جلفایی فرزند ایرج به خواس��ته مطالبه مبلغ 
هفتاد و هفت میلیون و هفتصد و هش��تاد هزار ریال به انضمام خس��ارات 
وارده و هزینه دادرسی، دادگاه با عنایت به تصویر نظریه افسر کارشناس 
تصادفات و کارشناس رسمی دادگس��تری در مرحله تأمین دلیل که مثبت 
تقصیر خوانده و میزان خسارت وارد شده بر خودرو خواهان می باشند و 
اینکه خوانده علی رغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق انتشار آگهی در جلسه 
 دادگاه حاضر نشده و دفاعی در مقابل ادعای خواهان به عمل نیاورده است، 
بنابرای��ن دع��وی خواه��ان را وارد می دان��د و مس��تنداً به م��واد 331 
و 1324 قان��ون مدن��ی، 198، 502، 515، 519، 520 و 522 قان��ون آئی��ن 
دادرس��ی مدنی حکم ب��ه الزام خوان��ده به پرداخ��ت مبلغ هفت��اد و هفت 
میلیون و هفتصد و هش��تاد ه��زار ریال باب��ت اصل خواس��ته، مبلغ یک 
میلی��ون و شش��صد و پان��زده ه��زار ری��ال باب��ت هزین��ه دادرس��ی 
 و پرداخ��ت خس��ارت تاخی��ر تادی��ه از تاری��خ تقدی��م دادخواس��ت

 ) 92/10/1( لغایت اجرای حکم بر اساس ش��اخص تورم اعالمی از سوی 
بانک مرکزی در ح��ق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادر ش��ده 
غیابی، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر 
اس��تان اصفهان اس��ت.  م الف: 9935 ش��عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان)320 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/69 ش��ماره دادنام��ه: 9509970351000506 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351000911 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941017 خواهان: آقای 
 یعق��وب عزیزی فرزن��د عزیزاله ب��ه نش��انی اصفهان- خ ام��ام خمینی- 
خ شهید اسماعیلی- ک آراسته- ک گل شبو سمت راست کوچه اولین درب 
دوم زرد رنگ شیشه ای- کد پ 8136253624 خوانده: آقای گلی طاهری 
سرگش��نیزی فرزند ملک محمد به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته ها: 
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه بابت ... 3- تامین خواسته 
4- مطالبه خسارت دادرسی، گردشکار: دادگاه با مالحظه اوراق و محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای 
یعقوب عزی��زی فرزند عزیزاله به طرفیت خانم گلی طاهری سرگش��نیزی 
فرزند ملک محمد به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال بابت 
الباقی پول رهن موضوع قرارداد اجاره ش��ماره 232554-1393/5/15 به 
انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، دادگاه با عنایت تصویر مصدق 
قرارداد اجاره و انقضای موعد اجاره و اینک��ه خوانده علی رغم ابالغ وقت 
رسیدگی از طریق انتشار آگهی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی در 
مقابله ادعای خواهان به عمل نیاورده است بنابراین دعوی خواهان را وارد 
می داند و به مستنداً به مواد 1301، 1284، 230، 220، 219 و 1324 قانون 
مدنی و 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و مواد 515-502-198 
و 519 و 520 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر الزام خوانده به استرداد 
مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال بابت وجه الزمان موضوع قرارداد اجاره 
و مبلغ شش میلیون و سی و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. پرونده در مورد خواسته خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به تعیین شرط خسارت قراردادی و ضرورت تقویم خواسته 
از این حیث مفتوح اس��ت. رای صادر شده غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز 

قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر اس��تان اصفهان است.  م الف: 9937 
شعبه 10 دادگاه  عمومی حقوقی اصفهان)328 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
4/70 ش��ماره دادنام��ه: 9509970352800487 ش��ماره پرون��ده: 
9409980362201488 شماره بایگانی شعبه: 941172 شاکی: آقای رامین 
کریمی فرزند بهرام با وکالت خانم هما همایونی به نش��انی خ شیخ صدوق 
شمالی حد فاصل چهار راه نیکبخت و سه راه شیخ مفید طبقه فوقانی بانک 
تجارت ساختمان ارغوان واحد 10 طبقه 2، متهم: آقای محمد شفیعی فرزند 
مهدی به نشانی مجهول المکان، اتهام: مزاحمت تلفنی، گردشکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد ش��فیعی 
فرزند مهدی دائر بر مزاحمت تلفنی نس��بت به آقای رامین کریمی با وکالت 
خانم هما همایونی، با عنایت به اظهارات ش��اکی، نتیجه اس��تعالم از اداره 
مخابرات، متن پیامهای ارسال شده توس��ط خط مزاحم برای شاکی، مفاد 
اظهارات شهود و مطلعین که حاکیس��ت خط مزاحم در تصرف متهم بوده 
اس��ت و با عنایت به اینکه متهم علیرغم ابالغ در هیچ یک از مراحل تحقیقات 
مقدماتی و رسیدگی نهایی حاضر نش��ده و دفاعی نکرده است مجرمیتش 
محرز است و دادگاه به استناد ماده 641 قانون تعزیزات وی را به تحمل 6 
ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف مهلت بیس��ت 
روز پس از اب��الغ قابل واخواه��ی در این دادگاه و بیس��ت روز پس از آن 
 قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر اس��تان اصفهان می باش��د.  
م الف: 9870 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 102 جزایی سابق( 

)231 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/71 ش��ماره دادنام��ه: 9509970352800488 ش��ماره پرون��ده: 
9409980358501279 شماره بایگانی شعبه: 941399 شاکی: آقای مالک 
اچک زهی فرزند داود به نشانی خوراس��گان خ اباذر ک 20 جنب امامزاده، 
متهم: آقای دلسی اچک زهی فرزند محمد عثمان به نشانی مجهول المکان ، 
اتهام: ضرب و جرح عمدی، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای دلسی اچک زهی فرزند محمد عثمان دائر 
بر ایراد ضرب و جرح عمدی نس��بت به آقای مالک اچک زهی، با عنایت به 
اظهارات شاکی، گواهی پزشکی قانونی، شهادت شهود عینی و اینکه متهم 
علیرغم ابالغ در هیچ ی��ک از مراحل تحقیقات مقدماتی و رس��یدگی نهایی 
حاضر نشده و دفاعی نکرده است مجرمیتش محرز است و دادگاه به استناد 
مواد 462، 559، 709 و 714 قانون مجازات اسالمی وی را به پرداخت 5/4 
درصد دیه کامله بابت صدمات وارده به ش��اکی )تورم بین، حارصه بینی، 
کبودی اطراف چشم، قرمزی ملتحمه چشم چپ، حارصه لب فوقانی، کبودی 
شانه راست، خونریزی چش��م چپ و التهاب شبکیه چشم چپ( در حق وی 
محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه است.  م الف: 9871 ش��عبه 102 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان) 102 جزایی سابق( )213 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/72 ش��ماره دادنام��ه: 9409976825301567 ش��ماره پرون��ده: 
9409986825300594 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940674 خواهان: آقای 
سعید فالحتی پایین دروازه فرزند محمد علی با وکالت آقای مهدی سعادت 
فرزند عباس به نشانی اصفهان- خیابان بزرگمهر- چهار راه هشت بهشت- 
ابتدای خیابان س��پهبد قرنی- مجتم��ع میالد نور- طبق��ه دوم واحد 204، 
خواندگان: 1- آقای محمدرضا فرید به نش��انی استان فارس- شهرستان 
شیراز- بلوار همت- چهار راه یقتین- نبش چهار راه- جنب فروشگاه لوازم 
یدکی- درب س��فید رنگ 2- آقای محمد علی همتی فرزند جواد به نش��انی 
استان فارس- شهرستان شیراز- بلوار مدرس- بلوار رازی- دفتر مرکزی 
 امداد خودروی ایران، خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- تامین خواسته

 3- مطالبه خسارت دادرسی 4- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه، گردشکار: 
دادگاه با عنای��ت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح 
زیر مبادرت به صدور رای م��ی نمای��د. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
آقای س��عید فالحتی پایین دروازه فرزند  محمد علی با وکالت آقای مهدی 

س��عادت به طرفیت آقایان محمد علی همتی و محمد رضا فرید به خواسته 
مطالبه وجه به مبل��غ یکصد میلیون ری��ال بابت یک فقره چک به ش��ماره 
5091150972323 مورخ 94/4/15 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه به شرح دادخواس��ت تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و 
مالحظه دادخواس��ت تقدیمی و رونوش��ت مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ 
قانونی در جلسه دادرسی حاضر نش��ده و در برابر دعوی خواهان ایراد 
یا دفاعی به عمل نیاورده اند و با توجه به بقا اصول اس��ناد در ید خواهان 
که حکایت از اش��تغال ذمه خواندگان دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت 
تشخیص و با اس��تناد به مواد 519، 198 و 194 قانون آیین دادرسی مدنی 
و مواد 310 و 313 قانون تج��ارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی 
صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته 
بانضمام خس��ارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از 
تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و پرداخت مبلغ سه میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار و 
چهارصد ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق خواهان صادرو اعالم می نماید. این رای غیابی و ظرف مهلت بیس��ت 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیس��ت روز 
 قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر اس��تان اصفهان است.  

م الف: 9879 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )416 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/73 ش��ماره دادنام��ه: 9509970352800495 ش��ماره پرون��ده: 
9409980358100880 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950184 ، شاکی: آقای 
رضا قاسمی دهقی فرزند عزیزاله به نش��انی خ کاوه خ غرضی جنب بانک 
صادرات ک نیلوفر اول پ 23، متهم: آقای س��جاد خزائی فرزند صید علی 
به نش��انی مجهول المکان، اتهام: کالهبرداری رایانه ای، گردشکار: دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای سجاد خزائی 
فرزند صید علی دائر بر کالهبرداری رایانه ای به میزان 1/980/000 تومان 
موضوع شکایت آقای رضا قاس��می، با عنایت به اظهارات شاکی، گزارش 
مرجع انتظامی، استعالم به عمل آمده از بانک مربوطه و اینکه متهم علیرغم 
ابالغ در هیچ یک از مراح��ل تحقیقات مقدماتی و رس��یدگی نهایی حاضر 
نشده و دفاعی نکرده است مجرمیتش محرز است و دادگاه به استناد ماده 
741 قانون تعزیزات وی را به پرداخت 10 میلی��ون تومان جزای نقدی در 
حق صندوق دولت محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف مهلت بیس��ت 
روز پس از اب��الغ قابل واخواه��ی در این دادگاه و بیس��ت روز پس از آن 
 قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر اس��تان اصفهان می باش��د.  
م الف: 9875 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 102 جزایی سابق( 

)203 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/90 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350603432 ش��ماره پرون��ده: 
9509980350600007 شماره بایگانی ش��عبه: 950007  خواهان حسین 
جدیدی  دادخواس��تی به طرفیت  خواندگان حمیدرضا زارعان و علیرضا 
عنایتی و سهراب حسن زاده و غالمرضا زارعان و سکینه کمالی و شرکت 
دژ اسپادانا به مدیریت عاملی علیرضا عنایتی به خواسته مطالبه خسارت 
دادرس��ی و الزام به تنظیم س��ند رس��می ملک  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 6 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 220  
ارجاع و به کالسه 9509980350600007 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/05/17 و ساعت 11/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده علیرضا عنایتی  و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:9856 ش��عبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان)195 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
4/96  شماره: 1395/43/242803 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک 3539 فرعی از پالک شماره 40/190 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام نوراله افشاری فرزند بهمن در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاض��ای نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز سه ش��نبه مورخ 95/5/12 س��اعت 9 در محل شروع و به 
 عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگه��ی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و س��اعت مق��رر در محل حضور یابن��د. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطاب��ق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 

نماید. تاریخ انتشار: 95/4/12 
م الف: 10190 رئیس منطقه ثبت اس��ناد و امالک غرب اصفهان)183 کلمه، 

2 کادر(
مفاد آرا

4/91  ش��ماره : 139560302028000088 هیات موض��وع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه
آگهی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، برابر رای شماره 
139560302028000044 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کوهپایه تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاض��ی خانم مرضیه 
سادات مصطفوی کهنگی فرزند س��ید ابوالفضل به شماره شناسنامه 39 
صادره از اردستان به ش��ماره ملی 1189900262 در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 157/80 متر مربع احداثی در قسمتی از پالک 64 فرعی از 
46 اصلی واقع در کوهپایه بخش 19 حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری به 
موجب سند رس��می 4158 مورخ 1392/02/30 دفترخانه 294 کوهپایه به 
مقدار هفده سهم و چهار هفتم سهم مشاع از 29 سهم از 72 سهم ششدانگ 
مورد ثبت صفحه 128 دفتر 85 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/4/27 

 م الف: 10118 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک کوهپایه
ابالغ وقت رسیدگی

4/89 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 321/95 خواهان رس��ول صادقی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی رحیمی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخه 95/6/2 ساعت 4 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پ��الک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف 
اصفهان ش��عبه 28 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف: 9913 شعبه 28 
حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان )119 

کلمه، 1 کادر(

رییس جهاد کشاورزی اس��تان چهارمحال و بختیاری 
گفت: تاکن��ون در چهارمحال و بختی��اری هزار و100 

تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است.
ذبیح ا... غریب، با اعالم این خبر، اظهار کرد: پیش بینی 
می ش��ود60 هزار تن گندم م��ازاد بر نیاز کش��اورزان 

خریداری شود.
وی افزود: گندم مازاد برنیاز کش��اورزان به قیمت 12 

هزار و 705 ریال در 34 مرکز خریداری می شود.
غریب همچنین از خرید س��ه هزار تن جو مازاد بر نیاز 
کشاورزان خبر داد و گفت: هر کیلو جو به قیمت10 هزار 

و20 ریال خریداری می شود.
 به گفته وی خری��د تضمینی غ��الت از نیم��ه خرداد 
در اس��تان چهارمحال و بختیاری آغاز ش��ده و تا پایان 

مهرماه ادامه دارد.

رییس جهاد کشاورزی استان خبر داد:

خرید تضمینی بیش از هزار تن گندم در استان
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بدون شک ش��ما هم تا کنون به اس��تانداردهای ارتباطی 
 دس��تگاه های خ��ود مانن��د گوش��ی تان توج��ه کرده اید 
 و ممکن اس��ت برای ش��ما این س��وال پیش آمده باش��د 
 ک��ه 802/11 چیس��ت و حروفی ک��ه بع��د از آن می آید 

)a, g, b, n, ac( مشخص کننده چه خصوصیاتی است.
به طور خاص استاندارد 802/11 همان ارتباط WiFi است 
که در کنسرسیوم مهندسی IEEE معرفی و استانداردسازی 
 ش��ده اس��ت. برای این اس��تاندارد هم اکنون یک ائتالفی 
از شرکت های مختلف حوزه فناوری تشکیل شده تا نیازهای 

به روز آن توسط این شرکت ها تایین شود. 
این ائتالف به ائتالف وای فای موسوم است.

با آن که ارتباط وای ف��ای یک��ی از پرطرفدارترین راه های 
 ارتباطی دس��تگاه ها با یکدیگر است و از س��رعت، امنیت 
 و ضریب عملکرد مناس��بی اس��ت، اما ش��رکت های عضو 

در ائتالف وای فای هنوز از آن رضایت کافی ندارند.
بنابراین دنیای فناوری به تدریج خ��ود را برای یک ارتباط 
وای فای بهتر آماده می کند و امید می رود که امسال چنین 

اتفاقی رخ دهد.
 روز گذش��ته ائت��الف وای ف��ای از ارای��ه بس��ته جدیدی 
برای دستگاه های مدرن پشتیبانی کننده از این استاندارد 
 خبر داد که ب��ه موجب آن، تمامی محص��والت جدید باید 
از سرع�ت های بیش��تر پش��تیبانی کنند و روترها هم باید 
بهتر از قبل مدیریت همزمان چن�د دستگاه را انجام دهند.

به این ترتیب هر چ�ه به جلو می رویم روترها و دستگاه های 
مختلفی که بخواهند جدیدترین مجوز این ائتالف را دریافت 
کنند باید از سه ویژگی کلیدی پشتیبانی کنند: پهنای باند 

بیشتر، اس��تریم فضایی اضافه ) نوعی تکنیک انتقال داده 
است که از آن برای ارسال س��یگنال های مستقل کد شده 
 یا همان اس��تریم از آنتن های مختلف اس��تفاده می شود ( 
 .MU-MIMO و شاید مهم تر از همه فناوری ارتباط بیسیم
همان طور که تایی��د خواهید کرد، مورد آخر اس��م اندک 
پیچیده ای دارد، اما معنا و مفهومی ساده را عنوان می کند 
و منظور از آن روتری اس��ت که می تواند همزمان داده ها را 

برای دستگاه های متعددی ارسال کند.
حتم��ا تصورتان این اس��ت ک��ه ه��م اکنون نی��ز چنین 
دس��تگاه هایی وجود دارند، در حالی که این طور نیس��ت. 
روترهایی که ما این روزها در منازل یا محیط های کاری مان 
داریم عموما می توانند داده ه��ا را در یک آن تنها برای یک 

دستگاه ارسال کنند.
با ای��ن حال، آن ه��ا آن ق��در س��ریع میان دس��تگاه های 
مختلف سوئیچ می کنند که نمی توانیم متوجه این فرآیند 
غیرهمزمان ش��ویم و چنی��ن تصوری در ذهن مان ش��کل 
 می گیرد که روت��ر در یک زم��ان، با چند دس��تگاه تعامل 

دارد. 
خوشبختانه با بهره گیری از فناوری MU-MIMO می توان 

امیدوار بود که این مسئله تغییر پیدا کند.
روترهایی که ت��ازه گواهینامه ائتالف وای ف��ای را دریافت 
می کنند، باید بتوانند در یک لحظ��ه، داده ها را برای چهار 
دس��تگاه مختلف ارس��ال کنند که این امر هم��راه با دیگر 
به روزرسانی های وای فای، احتماال سرعت ارتباطی باالتری 
را برای دس��تگاه های هوشمند متصل به ش��بکه به ارمغان 

خواهد آورد.

طبق گفته کوین رابینس��ون نایب رییس ائتالف وای فای، 
» سرعت دستگاهی که هر سه فاکتور و پیش نیاز یاد شده 
 در باال را داشته باش��د، تا سه برابر انواع پش��تیبانی کننده 

از 802/11ac خواهد بود. «
 دالیل زیادی وجود دارند که نش��ان می دهند باید نس��بت 
به ای��ن خب��ر دیدگاه��ی مثب��ت داش��ت، اما متاس��فانه 

استدالل هایی هم در رد آن وجود دارند.
نکته اول این که تغییرات یاد شده به خود استاندارد وای فای 
مروبوط نمی ش��ود و در مقابل تغییری است که در فرآیند 
مجوزدهی ائتالف وای فای اعمال ش��ده ک��ه این دو مقوله 

کامال با هم فرق دارند.
در مورد ائتالف بای��د بگوییم که محصوالت ش��رکت های 
مختلفی از استانداردهای تعریف ش��ده این گروه صنعتی 
پش��تیبانی می کنن��د ک��ه از آن جمل��ه می توان ب��ه اپل، 
سامسونگ، اینتل، مایکروسافت و مواردی از این دست اشاره 
کرد، اما این ائتالف نیست که تعریف استاندارد وای فای را 
بر عهده دارد بلکه صرفا به صورت رسمی اعالم می کند که 
صنعت، موافق��ت خود را با پش��تیبانی از کدام ویژگی های 
استاندارد وای فای اعالم کرده است و چه نیازهایی را از این 

استاندارد انتظار دارد.
از طرفی هیچ محصولی ملزم به دریافت گواهینامه وای فای 
نیس��ت و دریافت ای��ن مجوز صرفا یک پیش��نهاد اس��ت؛ 
پیشنهادی که شرکت ها به احتمال خیلی زیاد از آن تبعیت 

می کنند، اما در هر صورت یک پیشنهاد است و بس.
 ح��ال س��وال این جا اس��ت ک��ه پی��ش نیازه��ای جدید 
 تعری��ف ش��ده توس��ط ای��ن ائت��الف در عمل چ��ه طور 
خواهند بود؟ قطعا محصوالت جدیدی وجود خواهند داشت 

که از تمامی این ویژگی ها پشتیبانی نخواهند کرد.
اما بس��یاری هم این پش��تیبانی را خواهند داش��ت و اصال 
به همین خاطر اس��ت که شرکت های س��ازنده آن ها بابت 

عضویت شان در ائتالف پول پرداخت می کنند.
 جالب اس��ت بدانید برخ��ی محصوالت��ی که ه��م اکنون 
 در ب��ازار موج��ود هس��تند و ب��ه ف��روش می رون��د 
از این پیش نیازها پشتیبانی می کنند چرا که به لحاظ فنی 
 ) 802/11ac ( جدیدترین نس��خه از اس��تاندارد وای فای

برای شان در نظر گرفته شده است.
با اعالم این خبر جدید، ائتالف وای فای و اعضای آن در اصل 
اعالم می کنند که می خواهند باالترین بهره را از استاندارد 
802/11ac بگیرند و هر ش��رکت دیگری را هم به این امر 

تشویق می کنند.
 رابینس���ون می گوی���د » م���وج دوم « دس���تگاه های 
پشتیبانی کننده از استاندارد 802.11ac ظرف هفته های 

آتی وارد بازار خواهند شد. 
این ائتالف ابراز امیدواری کرده که دس��تگاه های یاد شده 

»ظرف 5 سال آینده بر بازار تسلط پیدا خواهند کرد. «

ائتالف وای فای انتظارش از این استاندارد ارتباطی پایان ناپذیر است؛

موج دوم در راه است

دبیر ستاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی گفت: تصویب 
قانون حفاظت از ذخایر ژنتیکی گام��ی مهم در حفظ ثروت ملی 
کشور است و باعث می شود از حراج این ذخایر در اروپا جلوگیری 
شود. مصطفی قانعی در خصوص گزارشی مبنی بر حراج ذخایر 
ژنتیکی کش��ور در اروپا، بیان کرد: تنه��ا راه جلوگیری از حراج 
ذخایر ژنتیکی تصویب قانون حفاظت از ذخایر ژنتیکی در دولت 
و مجلس است. دبیر ستاد توس��عه زیست فناوری معاونت علمی 
گفت: ستاد، پیش نویس قانون حمایت از ذخایر ژنتیکی را با هدف 
پیشگیری از هدر رفت و سرقت ذخایر ژنتیکی که بسیار ارزشمند 
و گرانبهاس��ت، تهیه کرده ولی هنوز به تصویب دولت و مجلس 
نرسیده است. وی تصریح کرد: مساعدت دولت در تسریع تصوب 
قانون حفاظت از ذخایر ژنتیکی مهم ترین راهکار برای حفظ این 
ذخایر ارزشمند کش��ور اس��ت. به گفته قانعی، طبق این قانون، 
افراد خاطی باید مجازات ش��وند ولی به دلی��ل عدم تصویب آن، 
هیچ برخوردی با خاطیان صورت نم��ی گیرد. وی اظهار کرد: در 
 حال حاضر دولت، قانون حفاظت از ذخایر ژنتیکی را بر ای اصالح 
 پاره ای از نقایص موج��ود در آن، دوباره از مجل��س پس گرفته 
 و در حال بررسی و اصالح آن اس��ت که امیدواریم هر چه زودتر 
این قانون به تصویب برس��د. چندی پیش خبری مبنی بر اینکه 
 یک ش��رکت اروپایی فروش زهر ۳ گونه از مارهای کمیاب ایران 

و یک گونه عقرب ایرانی را به حراج گذاشته است.

Project Bloks یک سیس��تم اس��ت که به منظور آموزش 
کدنویس��ی به کودکان و توس��ط گوگل طراحی ش��ده است. 
در این سیس��تم هر بلوک را می توان به دلخواه برنامه نویسی 
کرد ت��ا در نهایت مجموع��ه ای از این بلوک ها یک دس��تگاه 
نهایی را تش��کیل دهد. آینده دیجیتالی بس��یار گسترده ای 
در انتظار ما اس��ت و به همین دلیل رفته رفته سن یادگیری 
و ش��روع برنامه نویس��ی کمت��ر و کمت��ر می ش��ود. معموال 
بهترین روش برای ش��روع آموزش، بازی کردن اس��ت و این 
 چنین کارب��ردی را پی��ش از این در اس��باب بازی هایی نظیر

 Code-a-Pillar و Photon robot دیده ایم. 
حال بخش تحقیقاتی گوگل تصمیم گرفته تا سرعت گسترش 

پروژه Project Bloks خود را افزایش دهد. 
این پ��روژه یک پلتفورم س��خت افزاری متن ب��از را در اختیار 
توس��عه دهندگان قرار می دهد تا بتوانند ابزارهای مناسبی را 

برای کودکان برنامه نویسی کرده و بسازند. 
این سیستم نیز کمی شبیه به لگو کار می کند، چراکه دارای 
بلوک های ماژوالری اس��ت که با اتصال به یکدیگر می توانند 
اشکال مختلفی را ایجاد کنند. هر بلوک را می توان به منظور 
انجام کاری تنظیم کرد و توسعه دهندگان و کودکان می توانند 
با استفاده از این بلوک ها روبات های ساده ای را بسازند. به نظر 
می رسد گوگل نسخه فیزیکی پروژه برنامه نویسی بلوکی ساده 
 خود را ایجاد کرده اس��ت. یادگیری برنامه نویسی با استفاده 

 از ابزارهای وابسته به نمایش��گر ها می تواند سخت باشد و نیاز 
به مهارت های پیش��رفته زبان اس��ت. محققان قص��د دارند 
با اس��تفاده از لوازم ب��ازی فیزیک��ی، این فعالی��ت را به طور 
طبیعی ارایه داده و از بلوک های فیزیکی یاد ش��ده به منظور 
آموزش تفکرات انتقادی محاسباتی استفاده کنند. این روش 
همچنین می تواند به منظور آموزش کدنویس��ی به کودکانی 
که هنوز نمی توانند بخوانند و بنویس��ند مورد اس��تفاده قرار 
 گیرد. سیس��تم Project Bloks از سه بخش اصلی تشکیل 

ش��ده اس��ت: گوی ها، صفحات پایه و بردهای پردازشی. هر 
گوی ویژگی ها و امکانات خاص خود را دارد که به عنوان مثال 
می توان به ابزارهایی مثل کلید روش��ن/خاموش، سنسورها، 
صفحاتی برای تنظیم مقادیر و فلش هایی برای نش��ان دادن 
مسیر اشاره کرد. گوی ها به نحوی طراحی شده اند که هم ارزان 
باشند و هم س��اخت آن ها آسان باش��د تا به توسعه دهندگان 
اجازه دهد با انعطاف پذیری زیادی بتوانند نیازهای سیس��تم  
مورد نظر خود را برطرف کرده و آن را بس��ازند. صفحات پایه، 

گوی ها را نگهداری می کنند و از طریق یک سنسور می توانند 
 دس��تورالعمل ها را خوانده و مقادیر هر ک��دام را تعیین کنند 
و نیز به عن��وان یک واحد مجزا، اطالع��ات مروبوط به خود را 
ارس��ال کنند. هر بخشی که ش��امل موتور لمسی و ال ای دی 
باش��د، بوردهای پردازشی اس��ت. تمامی بوردهای پردازشی 
می توانند بازخوردهای مروبوط به خود را به کاربر ارسال کنند. 
با تغییر جهت و ترتی��ب صفحات پایه متصل ش��ده می توان 
دستورات متفاوتی را با ترتیب های مختلف اجرا کرد. بوردهای 
 پردازش��ی که از یک Raspberry Pi Zero به��ره می برند 
به عنوان هسته سیستم شناخته شده و قدرت و دسترسی الزم 
را برای صفحات پایه فراهم کرده و نیز دستورالعمل های تعیین 
شده را پردازش می کند. سپس می توان کد نهایی و کامل را از 
طریق وای فای یا بلوتوث به هر دستگاه خارجی دیگری ارسال 
Coding Kit کرد. محققان با اس��تفاده از نمونه اولیه ای که 

نام دارد، نش��ان دادند که کودکان چگونه می توانند با آن یک 
روبات متصل ب��ه وای فای را برنامه ری��زی کنند تا تصویر یک 
مربع یا دایره ه��ای۳۶0 درج��ه ای را بکش��د. همچنین این 
محققان با اس��تفاده از نمونه اولیه مورد بحث نشان دادند که 
چگونه می توان کاری مثل کشیدن مربع را شش مرتبه تکرار 
کرد. بخش تحقیقاتی گوگل از توسعه دهندگان، آموزشگاه ها، 
شرکای تجاری و محققان دیگر دعوت کرده تا در توسعه آینده 

Project Bloks به این شرکت کمک کنند.

 س��ونی از برنامه ه��ای خ��ود ب��رای س��اخت روبات��ی پ��رده 
برداشته اس��ت که می تواند نس��بت به صاحب خود، وابستگی 

احساسی پیدا کند.
 اگر فکر کرده اید منظور این ش��رکت، روبات Rolly بوده است، 
 در اش��تباهید. کاز هیرای، مدیرعامل س��ونی صبح پنجشنبه 
 در جلس��ه اس��تراتژی ش��رکت س��ونی در توکیو گفته است 
در ماه آوریل، س��ازمانی با محوری��ت کار روی روبات ها در دل 
سونی ش��کل گرفته و در حال حرکت به سمت ش��روع به کار 
رسمی است. شرکت مذکور در توضیح این موضوع اعالم کرده 
 » سونی به دنبال ارایه مدل های کسب و کاری تازه خواهد بود

 که بتوانند با ب��ه کارگی��ری یکپارچه س��خت افزار و خدمات، 
تجربه احساسی اثرگذاری خلق کنند. «

گفتنی است هیچ توضیح بیش��تری درباره روبات مذکور ارایه 
نش��ده اس��ت. یک ش��رکت ژاپنی دیگر به نام SoftBank نیز 
 Pepper در مورد » احساس��ی « بودن روبات های خود به نام
ادعاهای مشابهی کرد، اما س��ونی تا حدی با سگ های روباتی 

خود به نام AIBO به هدفش رسید.
ظاهرا رابطه احساسی کاربران با این سگ های روباتی تا حدی 
بوده که برخی از آن ها تا برگزاری مراس��م ترحی��م برای آنان 
 نیز پیش رفته اند. هیرای در جای دیگ��ری از توضیحات خود، 
از واقعیت مجازی به عنوان یکی از حوزه ه��ای دیگری نام برد 
که سونی در آینده رش��د زیادی در آن خواهد داشت. سیستم 
 PlayStation VR قرار اس��ت در ماه اکتبر آینده عرضه شود 
 و س��ونی اعتقاد دارد این سیس��تم برای بهره گیری حداکثری 
از فناوری در حوزه هایی مثل سرگرمی و تصویرسازی دیجیتالی 

نیز مثل بازی، در جایگاه خوبی قرار دارد. 
این شرکت همچنین بدون وارد شدن به جزییات عنوان کرده 
واقعیت مجازی را به عن��وان یک حوزه کس��ب و کاری جدید 
نیز مد نظر قرار داده و به آن فکر می کند. فروش حس��گرهای 
تصویری س��ونی در س��ه ماهه گذش��ته افت غیر منتظره ای را 
 تجربه ک��رد، اما این ش��رکت با اش��اره به دوربین ه��ای مجهز 
به لن��ز دوگانه به عن��وان عنصری ک��ه می تواند رکود نس��بی 
بازار تلفن های هوش��مند را رونق ببخش��د می گوید که انتظار 
 دارد بخش تولید دس��تگاه هایش در میان م��دت تا دراز مدت 
رشد قابل توجهی را تجربه کند. ش��ایعات حاکی از آن هستند 
که حداقل یک مدل از آیفون بعدی مجهز ب��ه دوربین دوگانه 
 خواهد ب��ود و س��ونی نیز مدت هاس��ت قطع��ات دوربین های 
مورد نیاز شرکت اپل را تامین کرده اس��ت. سونی اهداف خود 
 را برای سال مالی آینده ) که از آوریل 201۷ شروع می شود (،

مورد بازبینی قرار داده و هدف گذاری هایش برای بخش بازی را 
باال برده و در عوض هدف گذاری های انجام شده برای بخش های 
موبایل، نیمه رساناها و حسگرهای تصویری را پایین آورده است.

براس��اس اعالم تیم کنجکاوی آزمایش��گاه رانش جت ناسا، 
 در میان س��یارات مختلف��ی ک��ه در منظومه خورش��یدی 
قرار دارند، جو مریخ با س��طح باالی اکس��یژنش بیش��ترین 
ش��باهت را به زمی��ن دارد. کاوش��گر کنجکاوی با اس��تفاده 
 از اب��زار لی��زری خ��ود در دهان��ه Gale، نمون��ه ه��ای 
صخ��ره ای تازه ای ح��اوی اکس��ید منگنز را پی��دا کرده که 
 برای ش��کل گیری ب��ه اکس��یژن نی��از دارن��د. روی زمین، 
 این مواد نش��انگر دوره ای هس��تند ک��ه در آن، جو س��یاره 
بیش از ه��ر زمانی دیگری اکس��یژن در خود داش��ته و علت 
 هم تا حدود زیادی به میک��روب ها مروبوط می ش��ود. حاال 
 اکس��ید منگنز در مریخ پیدا ش��ده و دانش��مندان سردرگم 
شده اند که این ماده چطور ش��کل گرفته است. پژوهشگران 
 در برهه کنون��ی اطالعات اندکی در خصوص گذش��ته مریخ 
در اختیار دارند، اما فرضیه دیگری را ه��م در این باره مطرح 
کرده اند که طبق آن، در زمان های بس��یار دور، مریخ هم آب 
 داشته و هم میدان مغناطیسی حفاظتی ) درست مانند زمین (، 
 با ای��ن همه، بع��د از آنک��ه می��دان مغناطیس��ی محافظت 
 ش��ده اش از بی��ن رف��ت، تشعش��ات، آب موج��ود در آن را 
یونیزه کرده و آن را به هیدروژن و اکس��یژن تقس��یم کردند. 
 بخش اعظمی از این اکسیژن توس��ط صخره های سرخ رنگ 
اکس��ید آهن مریخ جذب ش��ده اند، اما برای ش��کل گیری 
منگنز اکسید به اکسیژن بیش��تری نیاز است. همین مسئله 
باعث شده که دانش��مندان به این نتیجه برسند در تاریخچه 
 اولیه مریخ، اکسیژن بیشتری نس��بت به آنچه تصور می شود 
 در آن وجود داش��ته اس��ت. این داده ها البته ب��رای آنها که 
به دنبال حیات فرازمینی هس��تند و اکس��یژن را نش��انه ای 
قطع��ی دال بر وج��ود حیات م��ی دانن��د، می توان��د ناامید 
 کننده باش��د. Nina Lanza از دانش��مندان لس آالموس در 
 این باره می گوید: الزم است به یاد داشته باشید که این فرضیه 
 ب��ه نوع��ی درک م��ا از نح��وه ش��کل گی��ری جو س��یارات 
و اکسیژنه شدن آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. البته اثبات این 
 فرضیه کار دشواری است، اما تاکنون بهترین ایده مطرح شده 

در این باره به شمار می رود.

سونی باز هم از روبات های احساسی می گوید؛

شما به روبات تان دل نبندید
شواهد به دست آمده از کاوشگر کنجکاوی می گوید؛

زمانی در مریخ نفس می کشیدیم

اخبارخبر

با تصویب قانون حفاظت از ذخایر ژنتیکی؛

از حراج ذخایر ژنتیکی کشور 
در اروپا جلوگیری می شود

گوگل برای برنامه نویس شدن کودکان برنامه دارد؛

بلوک بلوک برنامه خود را بسازید

سامسونگ از حلقه نوری رنگی روی گوشی های خود می گوید؛

رنگ ها در کهکشان  به حرکت در خواهند آمد
رقبای تیم روبوکاپ قزوین در مسابقات جهانی مشخص شدند؛

در پنج لیگ نفس ها حبس می شود
تقریب��ا دو هفت��ه پی��ش ب��ود ک��ه در م��ورد 
 ی��ک ویژگی ب��ه ن��ام » تاب��ش هوش��مند « یا 
Smart Glow از سامس��ونگ خبرهای��ی ب��ه 
گوش رس��ید؛ حلقه ای تابان که دور لنز دوربین 
موبایل های این شرکت قرار گرفته و با رنگ های 
خود، خبر از نوتیفیکیش��ن های دریافت ش��ده، 
خواهد داد. این ویژگی برای اولین بار در نس��خه 
201۶ از موبایل Galaxy J2 جای خواهد گرفت. 
این طور که توضیح داده شده، اولویت این حلقه 
در مورد اطالع رسانی اعالنات است. این در حالی 
است که شما به عنوان کاربر دستگاه قادر هستید 
رنگ مورد نظرتان را برای دریافت اعالن از سوی 

مخاطبین خاص انتخاب کنید.
 Smart Glow در رنگ ه��ای متنوع��ی ق��ادر 
به تابش است و حتی در زمینه ثبت تصاویر سلفی 
 با کیفیت تر توس��ط دوربین پش��تی دستگاه نیز 

به کمک شما می آید.
 روش کار به این صورت است که شما دستگاه را 
در براب��ر خود گرفت��ه و زمانی که صورت ش��ما 
 تش��خیص داده ش��د و تصوی��ر م��ورد نظر ثبت 

خواهد شد، حلقه هوشمند دور دوربین به رنگی 
مشخص در خواهد آمد. این ها ویژگی های اولیه 
 حلقه هوشمند تابان هس��تند و کمی که بیشتر 
در مورد ویژگی های آن کندوکاو کنید، می بینید 
که حتی می توانید پلن های ماهانه برای مصرف 
دیتای موبایل تعبی��ه کرده تا زمان��ی که حجم 
 پلن به پایان خود نزدیک ش��ود، رنگ مورد نظر 

در Smart Glow به شما هشدار دهد.
همین راهکار در خصوص به پایان رسیدن حافظه 

دستگاه نیز صادق است. 
از س��وی دیگ��ر سامس��ونگ س��رگرم توس��عه 
ویژگی های دیگری برای Smart Glow اس��ت. 
برای مثال » حلقه آب و هوا « و » حلقه سالمتی «. 
شما می توانید در این حالت موبایل خود را تکان 
بدهید و سپس Smart Glow با توجه به وضعیت 

آب و هوا، به رنگی خاص در خواهد آمد.
 در م��ورد حلقه س��المتی هنوز اط��الع چندانی 
 به بیرون درز نکرده ولی س��م موبایل می نویسد 
ک��ه در آینده سامس��ونگ تصمی��م دارد ماژول 
سنجش ضربان قلب را با دوربین اصلی به شکل 

یکپارچه درآورد. 
 Smart Glow ،هم��ان گونه ک��ه اش��اره ش��د 
روی نس��خه 201۶ از موبایل گلکسی J2 حاضر 
خواهد بود، اما مشخصا می توان انتظار حضورش 

در گلکسی S8 را نیز کشید.

 رقبای تیم MRL دانش��گاه آزاد اس��المی قزوین 
در 5 لیگ در مس��ابقات جهانی روبوکاپ 201۶ 

آلمان مشخص شدند.
 پ��س از پذی��رش تیم ه��ای ش��رکت کنن��ده 
 در مس��ابقات جهان��ی روب��وکاپ 201۶ آلمان، 
تیم MRL دانش��گاه آزاد اس��المی قزوین رقبای 
خود در این مسابقات را شناخت. در لیگ روبات 
انس��ان نما؛ س��ایز کوچک که 22 تی��م حضور 
 دارند تیم MRL ع��الوه بر تیم پرند از دانش��گاه 
آزاد اس��المی پرن��د و AUT Man  از دانش��گاه 
امیرکبیر با تیم هایی از کشورهای آلمان، انگلیس، 
ژاپن، فرانسه، اتریش، چین، اندونزی، کره جنوبی 

و کانادا رقابت خواهد کرد. 
 میث��م تیم��وری، محمدحس��ین غالمپ��ور، 
امیر تس��لیمی، مرتضی آقازمانی و محمد سعید 
یوس��فی اعضای تیم روبات انس��ان نمای ) سایز 
کوچک ( MRL دانشگاه آزاد اس��المی قزوین را 
تش��کیل می دهند. در لیگ فوتبالیس��ت س��ایز 
 کوچ��ک هم عالوه ب��ر تیم های MRL دانش��گاه 
آزاد اسالمی قزوین، Immortas دانشگاه تهران 

و Parsian دانشگاه امیرکبیر، تیم هایی از آمریکا، 
آلمان، ترکیه، پاکستان، کره جنوبی، ژاپن، هلند، 

کلمبیا، چین و برزیل حضور دارند.
 MRL نفرات تی��م فوتبالیس��ت س��ایز کوچک
دانشگاه آزاد اس��المی قزوین را میثم کسائیان، 
س��عید پورخ��رد، ع��ادل حس��ینی کیا، محمد 
س��بحانی، حامد محمودی، س��ینا مصیبی، هانا 
اکب��رزاده و مصطفی باقری تش��کیل می دهند. 
 در لی��گ روب��ات نائو هم تی��م MRL دانش��گاه 
آزاد اسالمی قزوین رقیبانی از کشورهای آلمان، 
اتریش، آمریکا، اس��ترالیا، ژاپن، مکزیک، هلند، 
س��وئد، تایوان، انگلیس، ایتالی��ا، ایرلند، چین، 
پاکس��تان، برزیل، شیلی و س��وئیس را پیش رو 

خواهد داشت.
عارف مقدم مه��ر، علی شرع پس��ند، محمدرضا 
حس��ین زاده، عرف��ان کوزه گ��ران و ف��رزاد 
فتحعلی بیگلو نفرات این تیم را تشکیل می دهند. 
تیم هایی از کش��ورهای آلم��ان، اتریش، ترکیه، 
تایلند، چین، مجارس��تان و آمری��کا رقیبان تیم 
MRL دانش��گاه آزاد اس��المی قزوی��ن در لیگ 

امدادگر واقعی هستند که یکی از لیگ های بسیار 
دشوار مسابقات عنوان شده است. فرشید نجفی، 
مه��دی دادور، بهزاد پیکری، س��هیل حبیبیان، 
علیرضا حاج محمدحسینی، امیرحسین فروتن، 
محمدرض��ا س��لمانی، محمدرضا احدی، س��ارا 
توحیدی، حام��د باقری، حس��ین صال��ح زاده، 
 علیرضا حسینی و محمد مش��ک فروش اعضای 
 تیم روب��ات امدادگ��ر واقع��ی MRL دانش��گاه 
آزاد اسالمی قزوین در مسابقات جهانی روبوکاپ 
201۶ آلمان هستند. در لیگ روبات فوتبالیست 
سایز متوسط نیز حامد رس��ام فرد، سجاد زیادلو، 
احس��ان مرجانی، مهدی امیرس��رداری و احمد 
عباس��یان به عنوان اعضای تیم MRL دانش��گاه 
آزاد اسالمی قزوین باید با تیم هایی از کشورهای 

پرتغال، هلند، آلمان، چین و ژاپن رقابت کنند.
 پوی��ا دل��دار گوهردان��ی، مه��دی طاهری��ان و 
عرفان جازم نیکو نیز اعضای تیم روبات شبیه ساز 
امداد MRL دانشگاه آزاد اسالمی قزوین هستند 

که به مصاف رقیبان خود خواهند رفت.
این رقابت از پنجشنبه در آلمان آغاز شده است.
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خبرخبر

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی:

فرهنگ زیر بنای تمام مسائل 
اجتماعی  است

تداوم خشکسالی سبب شد؛

خشکی نیمی از چشمه ها

 نجف آباد اردستانسمیرم

اعتبار ۷ونیم میلیارد ریالی
برای خشکسالی 

 آغاز عملیات اجرایی نخستین تقاطع 
غیرهمسطح 

سطحی نگری به مسائل موجب 
نابودی آموزش می شود

مستند فرزند علی روی پایگاه 
اینترنتی  هالل قرار گرفت 

شهردارگلپایگان:

رکود اقتصادی شهرداری ها در 
40 سال گذشته بی سابقه است

یک��ی از مهم تری��ن ویژگی ه��ای شهرس��تان ش��هرضا 
جاذبه های فرهنگی آن اس��ت. این شهرس��تان از دیرباز 
به داش��تن دانش��مندان، حکیمان و فرهیختگان بزرگی 
همچون حکی��م صهبا، حکیم فرزانه، مح��ی الدین الهی 
قمشه ای، حس��ن الهی قمشه ای و پروفس��ور حبیب اهلل 

هدایت مشهور بوده است.
یکی از بارزترین نمادهای فرهنگی شهرضا، کتابخانه های 
این شهرستان و در راس آن ها کتابخانه عالمه طباطبایی 
است که بزرگ ترین گنجینه میراث مکتوب جنوب استان 

را در خود جای داده است.
فاطمه پورخاقان، رییس کتابخانه های عمومی شهرستان 
ش��هرضا اظهار کرد: در حال حاضر 40 هزار و 619 جلد 
کتاب در کتابخانه عالمه طباطبایی ش��هرضا وجود دارد 
که جمعیت سه هزار و 102 نفری اعضای کتابخانه از آن 

استفاده می کنند.
وی اضاف��ه ک��رد: از ابتدای س��ال جاری تاکن��ون 500 
جلد کت��اب و 211 عضو به مجموع��ه کتابخانه ای عالمه 

طباطبایی شهرضا اضافه شده است.
 ریی��س کتابخانه ه��ای عموم��ی شهرس��تان ش��هرضا 
تصریح کرد: به جز این کتابخانه در شهرس��تان ش��هرضا 
کتابخانه نهادی دکتر امینی با 16 هزارو 636 جلد کتاب 
و 765 عضو، کتابخانه نهادی ش��هید همت با 10 هزار و 
138 جلد کتاب و 625 عضو و کتابخانه نهادی روس��تای 
اسفرجان با 13 هزار و 816 جلد و 177 عضو در کنار سایر 

مجموعه های کتابخانه ای در حال فعالیت هستند.
پورخاقان گفت: همچنین ه��زار و 763 عضو از 30 هزار 
و 218 جلد کت��اب موج��ود در 6 کتابخانه مش��ارکتی 

شهرستان استفاده می کنند.
  چند س��الی اس��ت که مس��ئوالن این کتابخانه اقدام به

 جمع آوری آثار منتشر ش��ده از علما و اساتید شهرستان 
شهرضا و نمایش آن در مجموعه ای تحت عنوان »گنجینه 

آثار مکتوب فرهیختگان شهرضا« کرده اند.
وی با اشاره به وجود بزرگ ترین گنجینه میراث مکتوب 
جنوب استان در شهرستان ش��هرضا اظهار کرد: در حال 
حاضر در این گنجینه 311 نسخه کتاب از بیش از 200 

نویسنده شهرضایی موجود است.
رییس کتابخانه های عمومی شهرس��تان شهرضا گفت: 
برخی از علم��ای ش��هرضا همانند آی��ت اهلل محمدعلی 
اسماعیل پور، حس��ن عرفان، دکتر خلیل رفاهی و دکتر 
علی رحیمی مجموعه کامل آثار خ��ود را به این گنجینه 

اهدا کرده اند.
 پورخاق��ان خاطر نش��ان ک��رد: متاس��فانه ش��مار آثار 
منتشر شده از نویسندگان و مترجمان شهرضایی بسیار 

بیشتر از آن چیزی است که هم اکنون در اختیار داریم و 
الزم اس��ت این افراد یا خانواده آن ها ما را در تکمیل این 

مجموعه یاری کنند.
 ش�هرداری ش�هرضا ب�ه رس�الت فرهنگ�ی خود

 عمل کرد
یکی از مهم تری��ن مفاد قانون��ی در حمای��ت از فعالیت 
کتابخانه ها، اختصاص نیم درصد از س��هم ش��هرداری ها 
به این مراکز ب��رای ادامه و توس��عه فعالیت های علمی و 

فرهنگی خود است.
رییس کتابخانه های عمومی شهرستان شهرضا از تحقق 
سهم نیم درصد شهرداری شهرضا در کمک به این مرکز 
خبر داد و افزود: شهرداری شهرضا در پایان سال گذشته 
200 میلی��ون ریال در ای��ن زمینه به حس��اب کتابخانه 

عمومی شهرستان واریز کرد.
پورخاقان در بخش دیگری از س��خنان خود، با اش��اره به 
مشارکت گس��ترده خیران این شهرس��تان در توسعه و 
تجهیز مراکز کتابخانه ای گفت: تا پایان س��ال گذش��ته 
خی��ران شهرس��تان 66 میلی��ون و 500 ه��زار ریال به 

کتابخانه عمومی شهرستان کمک کرده اند.
لزوم افزایش سرانه فضاهای کتابخانه ای شهرضا

اما یکی از مهم ترین نیازهای فرهنگی شهرستان شهرضا 
در حال حاضر توس��عه فضاه��ای فیزیک��ی کتابخانه ای 
این شهرس��تان به وی��ژه کتابخان��ه  عالم��ه طباطبایی 
اس��ت، این مجموعه به عنوان قلب تپنده کتابخانه ای در 

شهرستان شهرضا همه روزه شاهد تردد جمع کثیری از 
دانش آموزان، دانشجویان و طالبان علم و اندیشه است که 
برای مطالعه یا به  امانت گرفتن کتاب های مورد نیاز خود 

به آن مراجعه می کنند.
چند سالی است که قرار اس��ت پروژه توسعه این مرکز از 
طرف زمینی که در پشت ساختمان فعلی آن قرار دارد اجرا 
شود. این زمین متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی بوده و نیاز اس��ت تا ام��ور اداری و مالی آن از طریق 
توافق بین نهادکتابخانه های عمومی و شرکت نفت انجام 
شود؛ اگرچه  مس��ئول کتابخانه های عمومی شهرستان 
ش��هرضا از پیگیری روند اجرایی آن خب��ر می دهد اما  بر 
اساس شواهد موجود الزم است تا مس��ئوالن استانی در 
این زمینه میانجی گری کرده تا این پروژه هر چه سریع تر 

اجرایی شود.
از طرف دیگر کتابخانه تنها شهر بخش مرکزی شهرستان 
ش��هرضا یعنی شهر منظریه نیز چش��م به راه کمک های 
خیران اس��ت. این کتابخان��ه در س��ال 91 در زمینی به 
 مس��احت 550 مترمربع ب��رای ایج��اد کتابخان��ه ای با 
زیر بنای 1100 مترمربع در دو طبقه کلنگ زنی شده  اما 
پس از گذشت حدود 4 سال تنها 45 درصد از ساختمان 

فیزیکی آن پیشرفت داشته است.
با توجه به نیاز گس��ترده دانش آموزان و دانشجویان این 
شهر به فضای کتابخانه ای اس��تاندارد الزم است خیران 

شهرستان برای تکمیل این مجموعه پیش قدم شوند.

نماینده مردم شهرستان های دهاقان و شهرضا در مجلس 
شورای اس��المی گفت: سطحی نگری و س��طحی آموزی 
نس��بت به مس��ائل موجب تزل��زل و ناب��ودی در آموزش 

وپرورش می شود.
س��میه محمودی با بیان ای��ن مطلب و با اش��اره به دیدار 
رهبری با فرهنگی��ان اظهار داش��ت: خصوصیات مدیران 
آموزش وپرورش باید با نشاط انقالبی باشد و نگاه جناحی 

سم تلقی می شود.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه س��ه عنص��ر حرف��ه معلم��ی اذعان 
 داش��ت: عل��م آم��وزی، تفک��ر و اخ��الق ،فرهنگی��ان را 
 ب��ه ای��ن وا م��ی دارد ک��ه درس دادن تنه��ا کار آنه��ا

نیست بلکه یاد دادن اینکه پشت هرکاری تفکر الزم است 
از مهم ترین وظایفش��ان در قبال دانش آموزان به ش��مار 

می رود.
 نماینده م��ردم دهاق��ان و ش��هرضا در مجلس ش��ورای 
 اس��المی با توج��ه ب��ه آس��یب ه��ای اجتماع��ی خاطر 
نشان کرد؛ متاسفانه این آس��یب ها رو به افزایش هستند 
 و ش��بکه های اجتماعی نیز نیاز به کار کارشناس��ی شده 

دارد.

همزمان با سالروز رحلت هالل بن علی )ع( مستند فرزند علی 
با رویکرد معرفی شخصیت حضرت محمد هالل بن علی )ع(، 

بر روی خروجی پایگاه اینترنتی هالل قرار گرفت.
این مس��تند با پخش گوش��ه هایی از فعالیت ه��ای فرهنگی 
آستان مقدس حضرت محمد هالل بن علی )ع( به زندگینامه 
 حضرت محمد هالل )ع( و تاریخچ��ه حرم مطهر می پردازد.

در این مس��تند آیین ملی جزء خوانی، جشن هالل رمضان، 
آیین خطبه خوانی و ش��مع گردانی در شب رحلت حضرت 
محمد ه��الل )ع( در جمعه آخ��ر ماه مب��ارک رمضان، گل 
باران مضجع ش��ریف حضرت مقارن با عید والیت و امامت، 
آیین تحویل س��ال نو با عنوان آرامش بهاری، آیین عزاداری 
ایام مح��رم با عنوان بصیرت عاش��ورایی، مراس��م نقاره زنی 
و همچنین توضیحات��ی درباره صحن ه��ای مطهر به تصویر 

کشیده می شود.
گفتنی اس��ت مس��تند فرزند عل��ی )ع( که به هم��ت واحد 
 مستند س��ازی حرم مطهر حضرت محمد هالل بن علی )ع(

و کارگردانی محمد مهدی فکریان خادم آستان مقدس تهیه 
و تدوین شده است، در ایام ماه مبارک رمضان از شبکه استانی 

اصفهان به تصویر درآمد.

نماینده مردم اردس��تان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
 بحث فرهنگ وامور فرهنگی زیر بنای تمام مسائل اجتماعی 

است.
سید صادق طباطبایی نژاد درجلسه شورای فرهنگ عمومی 
در محل فرمانداری شهرستان اظهار کرد: در تمام امور از جمله 
مس��ائل سیاس��ی،اقتصادی ، اجتماع��ی و ... زیربنای اصلی، 

مباحث فرهنگی است.
وی افزود: مسائل فرهنگی اس��ت که پیشرفت ها ،توسعه ها و 
یا آسیب های اجتماعی را ایجاد می کند و در اقتصاد و مسائل 
سیاسی و اجتماعی هم این مسئله صدق می کند و پایه همه 
مسائل اجتماعی وفردی ما مسائل فرهنگی است، فلذا مسائل 
فرهنگی یک اولویت خاصی نسبت به همه امور جاری فردی 

واجتماعی ما دارد.
نماینده اردستان وعضو کمیس��یون فرهنگی مجلس با بیان 
اینکه آن چه که باعث می ش��ود ما از مس��ائل فرهنگی غافل 
شویم به کند بودن پیش��رفت مس��ائل فرهنگی بر می گردد 
تصریح کرد: مسائل فرهنگی زود بازده نیست یعنی این نیست 
که تصمیم بگیریم برای فردا و این کار انجام بش��ود یا تصمیم 
بگیریم مانعی را برداریم وفردا این کار انجام شود.چون بازدهی 
 آن خیلی زود اجرایی نمی ش��ود خیلی اقبال��ی به آن وجود 

ندارد.
طباطبای��ی نژاد گفت: در مجلس هم نس��بت به کمیس��یون 
 فرهنگی اقبال��ی وجود نداش��ت وبنده هم رغب��ت به حضور 
در کمیسیون اجتماعی داش��تم ولی با توجه به سفارش های 
دکتر الریجانی به بنده واصرار ایش��ان کمیسیون فرهنگی را 

انتخاب نمودم.
وی بیان کرد: با توجه به تذکرات رهبری در خصوص مسائل 

فرهنگی جمع بسیار خوبی در مجلس شکل گرفته است.
در هفته آینده اولین جلس��ه را با حضور وزیر ورزش وجوانان 
خواهیم داشت  که مس��ائل شهرس��تان را در آنجا نیز مطرح 

خواهم کرد.
طباطبایی نژاد یکی از عللی  را که به این کمیسیون کم توجهی  
می شود همین کند بودن اثر مسائل فرهنگی دانست و تصریح 
 کرد: مس��ائل فرهنگی همان طور که کند ش��روع می ش��ود
 آثار تخریبی آن هم کند اس��ت یعنی خیلی از آس��یب هایی

که ام��روز در جامع��ه خود را نش��ان م��ی ده��د حرکت آن 
ده یا پانزده س��ال پیش شروع ش��ده اس��ت و ما بی توجهی 
 نش��ان داد ه ایم فلذا حرکت��ش یک حرکت غیر محس��وس 

است.
نماینده مجلس تاکید کرد: به راحتی از مسائل فرهنگی غفلت 
می کنیم و اگر نتوانیم سر منشأ مسائل فرهنگی را به کنترل 
خود در بیاوریم طبیعتا گرفتار آس��یب های مسائل فرهنگی 
خواهیم شدو در آینده  هم در مسائل سیاسی، اجتماعی و هم 

در مسائل اقتصادی دچار مشکل خواهیم شد.
وی بیان ک��رد: همه چیز ما فرهنگی اس��ت واگ��ر ما فرهنگ 
اقتصادی درس��تی طراحی نکنیم با شکست مواجه می شویم 
و اگر یک انتخاباتی هم برگزار بش��ود و ما این مسائل سیاسی 
زمان انتخابات را در انتخابات تس��ری دهیم به مسائل جاری 
شهر ، کشور  و منطقه، نتیجه همان آسیب های فرهنگی است.

 طباطبای��ی ن��ژاد با بی��ان اینک��ه پای��ش مس��ائل فرهنگی 
 در شهرس��تان نیز بس��یار مهم اس��ت  ک��ه چه ک��رده ایم ، 
در چه وضعیتی قرار داریم ،  چه راهی را باید در آینده ترسیم 
کنیم، چه گام هایی  در این راس��تا برداشته ایم و زمان بندی 
این کار که از اهمیت وی��ژه ای برخوردار اس��ت تصریح کرد: 
مقام معظم رهبری تعبیر خوب��ی از فرهنگ بیان کردند و آن 
ولنگاری فرهنگی بود یعنی من احساسم در مسائل فرهنگی 
این اس��ت که یک ولنگاری وجود دارد که بنده پیشنهاد دادم 
در کمیسیون فرهنگی این سخن  مقام معظم رهبری تفسیر 

شود تا  مقصود ایشان  را  بتوانیم پیگیر باشیم.
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس گفت: به طور قطع و یقین 
یکی از مس��ائل فرهنگی و مهم جامعه امروز م��ا که در تمام 

مسائل  و امور جامعه تاثیر گذار است فضای مجازی است.
وی تصریح کرد: فضای مجازی امروز حکومت ها را درنوردیده، 
همه موانع  را کنار زده  وتمام پوش��ش ها ،دیوارها وهمه حد 
 ومرزها راپشت سر گذاشته  است وسرعتش هم خیلی بیشتر از 

تصمیم گیری ماست.
در ادامه این جلس��ه فرماندار اردستان اظهار کرد: با عنایت به 
بحث ابالغ اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقالب وتعیین شعار 
سال وبحث تش��کیل س��تاد اقتصاد مقاومتی در سطح کشور 
واعالم سیاست های این ستاد  کلیه دستگاه ها در ارتباط با این 

موضوع باید پیگیری های الزم را داشته باشند.
علیرضا غیور گفت: در شهرس��تان اردس��تان هم از اول سال 
 پیگیری های الزم صورت گرفت و در جلس��ه ش��ورای اداری 
به این موضوع پرداخته شد و مقرر شد کلیه دستگاه ها، ادارات 
ونهادها برنامه های ویژه وخاص خود شان را مشخص کنند که 

بخشی از آن انجام شده است.
وی در ادام��ه عنوان ک��رد:  با جمع بن��دی مابق��ی ادارات و 
 تدوین یک س��ند جامع وکامل برنامه ه��ا را دنبال می کنیم  
 تا دربخش های مختلف در پایان سال بتوانیم خروجی خوبی  

داشته باشیم.

مدیر امور منابع آب شهرستان سمیرم گفت: نیمی از چشمه های این منطقه کوهستانی 
در طول سال های خشکسالی اخیر خشک شده است.

شنتیا زاهدیان اظهار کرد: طبق آمار زمستان گذشته این اداره، تعداد چشمه های آب دار 
این خطه به یک هزارو 500 چشمه کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در حالی که طبق آمار سال های گذشته شمارچشمه سارهای این 
شهرستان افزون بر سه هزار و 600 دهنه بوده اس��ت ، اما  با گذشت این سال ها و ادامه 

خشکسالی شاهد خشکی بیشتر از نیمی از این چشمه ها بوده ایم.
وی همچنین درباره وضعیت ذخیره س��دهای فعال این منطقه هم گفت: سدقره قاچ در 
شمال س��میرم با ظرفیت کلی 21 میلیون متر مکعب، دارای 13 میلیون مترمکعب آب 

ذخیره است.
به گفته زاهدیان، حدود پنج میلیون متر مکعب از ذخیره این سد قابل بهره برداری برای 

حفظ وضع موجود باغ های زیردست سد است.
مدیر امور آب منطقه ای سمیرم وضعیت س��د کمانه در جنوب غرب سمیرم را مناسب 
ارزیابی کرد و افزود: این سد دارای پنج میلیون متر مکعب ذخیره وبه همین میزان دارای 
منابع آب است.وی وضعیت سدحنا با حدود شش میلیون مترمکعب ذخیره آبی را بحرانی 
عنوان کرد و گفت: حجم ذخیره این سد 50 میلیون متر مکعب است و امسال با این روند 
منفی تنها 3/2 میلیون متر مکعب آب آن را می توان برای زراعت و باغ داری وارد شبکه 
توزیع کرد.این مسئول تاکید کرد: دو و نیم میلیون متر مکعب آب باقی مانده نیز غیرقابل 

استفاده و تنها برای نگهداری خود سد ذخیره می ماند.
زاهدیان وضعیت شبکه توزیع آب بخش پادنای بزرگ سمیرم را تا اندازه ای خوب ارزیابی 
کرد و گفت: در این بخش ساالنه افزون برهشت میلیون متر مکعب توزیع آب کشاورزی 

داریم.

فرمان��دار شهرس��تان اردس��تان گف��ت:  از مح��ل اعتب��ارات م��اده 10و12 
اعتبارات صندوق توس��عه  ملی مبلغی ح��دود هفت میلی��ارد و پانصد میلیون 
 ری��ال ب��رای  خش��ک س��الی وآب رس��انی روس��تاها در اختیار شهرس��تان 

قرار گرفته  است .
علیرضا غیور در جلسه ش��ورای هماهنگی مدیریت بحران در محل فرمانداری 
گفت:  با توجه به خش��ک سالی و مس��ائل ومش��کالتی که مطرح است از همه 
دس��تگاه ها درخواس��ت داریم تا قبل از جلس��ه وکمیته برنام��ه ریزی نظرات 
وراهکارهای خود را اعالم نمایند تا با به کارگیری بخش خصوصی این مش��کل 

برطرف شود.
وی افزود: میزان بارندگی س��االنه به 3/94رس��یده  وپرونده زراعی س��االنه با 
این آماربسته  خواهد ش��د. میانگین بلند مدت این شهرس��تان  8/117  است 
 ونسبت به سال قبل بارندگی 34 درصد تغییر داشته ایم ولی هنوز به حد نرمال 

نرسیده ایم و این بحران خشک سالی را در شهرستان نشان می دهد.
فرماندار اردس��تان با بیان اینکه عامل اصلی در بحث خشک سالی بحث بحران 
آب است ودر بحث میزان بارش باران از وضعیت خوبی برخوردار نیستیم تصریح 
کرد: از حیث الگوی بارش مراتع که می تواند به عنوان سرمایه  به ما کمک کند  

کمترین بارندگی را داشته  ایم.
 غیور بیان کرد: باید ش��یوه ه��ا وروش های عملک��ردی مان را در بس��یاری از 
حوزه ها تغییر دهیم و قبول کنیم شرایط طبیعی ما در آینده به صورت معمول  
نخواهد بود وآب به عنوان یک بحران در شهرستان در آینده مطرح خواهد بود 
 وهر چق��در در حفظ وحراس��ت آن کوتاهی کنیم در آین��ده وضعیت مان بدتر 

خواهد شد.

شهردار نجف آباد گفت: به دنبال اتمام مطالعات و تنظیم قرارداد با سازمان همیاری های 
شهرداری های استان اصفهان، به زودی فاز عملیاتی پروژه تقاطع غیر هم سطح شهیدان 
 حجتی با پیش بین��ی اعتبار اجرایی 12 میلیارد تومان آغاز خواهد ش��د که طبق برنامه

 زمان بندی، قرار است کار با یکسال فعالیت شبانه روزی به پایان برسد.
مسعود منتظری ش��هردار نجف آباد با اعالم این خبر اظهار داش��ت: با وجود اینکه این 
نقطه و میدان شهدای دانشجو در نزدیکی دانشگاه آزاد هر دو در محدوده وظایف وزارت 
 راه و شهرس��ازی تعریف ش��ده اند و معموال ش��هرداری ها در چنین پ��روژه هایی ورود

 پیدا نمی کنند، ولی طی سال گذشته شهرداری نجف آباد، طبق موافقت نامه ای با دولت، 
متعهد شد که در قبال اجرای تقاطع غیر همسطح در میدان شهدای دانشجو، مشابه این 

کار را در میدان شهیدان حجتی نیز انجام دهد.
منتظری وجود ی��ک گره کور ترافیک��ی و آمار ب��االی تصادفات منجر ب��ه جرح و فوت 
را از مه��م ترین دالیل ورود ش��هرداری به می��دان اجرایی چنین طرح بزرگی دانس��ت 
و اف��زود: البته هن��وز برای اج��رای پروژه تقاطع غیر همس��طح ش��هدای دانش��جو که 
اعتبار مورد نی��از آن در حدود هش��ت میلیارد توم��ان پیش بینی ش��ده، اقدام خاصی 
صورت نگرفته اس��ت ولی ش��هرداری نجف آب��اد علیرغم مش��کالت ش��دید مالی که 
بیش��تر ش��هرداری های کش��ور را حتی در تامین هزینه های جاری با مش��کل مواجه 
 کرده، ب��ا جس��ارت و مدیریتی جه��ادی، اجرای ای��ن طرح عظی��م را ب��ه زودی آغاز 
خواهد کرد. وی بیان داشت: با توجه به حجم باالی تردد در مسیر کمربندی جنوبی شهر 
و پیش بینی افزایش چشمگیر این میزان همزمان با آغاز به کار میدان میوه و تره بار جدید 
نجف آباد در آینده نزدیک، کارهای عمرانی دیگری نیز در این محدوده انجام گرفته که 
آسفالت تراشی و اجرای روکش آسفالت در چندین نقطه کمربندی جنوبی شهر از جمله 

این موارد محسوب می گردد.

ش��هردار گلپایگان ش��هرداری را عملیاتی ترین س��ازمان خدماتی 
دانست و گفت: علی رغم کاهش درآمد شدید شهرداری ها و کسادی 
رونق ساخت و ساز، شهرداری به تکمیل و تجهیز پروژه های عمرانی 

و اجرای وظایف ذاتی خود همچنان مشغول است.
محمدامین جمالی ادام��ه داد: از 22 میلیارد تومان بودجه س��ال 
جاری، 62 درصد به بخ��ش عمرانی و 38 درصد ب��ه بخش جاری 
 اختصاص یافته اس��ت، همچنین ع��الوه بر اینکه اولوی��ت با اتمام

 پروژه های نیمه تمام است، اس��تارت چندین پروژه جدید از جمله 
میدان 9 دی، سنگ فرش بلوار سلمان فارسی، اجرای المان میدان 
قاضی زاهدی، آس��فالت معابر سطح ش��هر و احداث میدان شهید 
بزرگی را خواهیم زد و از پروژه های نیمه تمام نیز به طور جد پیگیر 
اتمام موزه شهدا هستیم. شهردار گلپایگان گفت: خبر احداث پارک 
خیابان اردیبهشت را پیش از این داده بودیم اما به دلیل مشکالتی 
در تملک زمین آن هنوز نتوانس��ته ایم اس��تارت پروژه را بزنیم لذا 
به طور جد دنب��ال تملک زمین مربوطه هس��تیم. جمالی در رابطه 
با پارک بانوان افزود: در س��ال گذش��ته حدود 200 میلیون تومان 
برای این پارک هزینه شده و در سال جاری نیز تاکنون حدود 300 
میلیون تومان برای احداث موتور آب آن هزینه شده  است .ضمن آن 
که  اجرای تاسیسات و فضای س��بز آن را  نیز در دستور کار داریم و 
تصور می شود امسال بیش از مبلغی که در بودجه پیش بینی شده با 

دریافت مجوزهای الزم برای این پروژه هزینه کنیم.
وی در رابطه با پارک های سطح ش��هر تصریح کرد: بودجه ای برای 
پارک های موجود در راس��تای بهس��ازی و محوطه س��ازی در نظر 
 گرفته شده اس��ت همچنین احداث فضای سبز بلوارهای صنعت و

 امام رضا )ع( را در دس��تور کار داریم. ش��هردار گلپای��گان با بیان 
اینکه در ش��رایط خاص اقتصادی در مباحث جاری عقب نیستیم، 
خاطر نشان کرد: اکنون در یکی از بدترین شرایط اقتصادی کشور 
و ش��هرداری ها قرار داریم و می توان گفت درطی 40 سال گذشته، 
رکود اقتصادی برای شهرداری ها بی سابقه بوده است و فعالیت هایی 
که در حال انجام اس��ت در ش��رایطی صورت می گیرد که خیلی از 
شهرداری های بزرگ کش��ور هم در پرداخت های روزانه خود دچار 

مشکل هستند.
وی تصریح کرد: از همیاری و همکاری شهروندان خصوصا ساکنین 
خیابان هایی که در آن پروژه های عمرانی در دست اجراست، تشکر 
می کنیم. همچنین از همکاری اعضای شورای شهر که همواره حامی 
شهرداری بوده اند  نیز قدردانی می کنیم.جمالی درپایان در رابطه با 
طرح جامع شهری تصریح کرد: این طرح در حال طی مراحل تصویب 
نهایی است، همچنین طرح تفصیلی شهر را با اعتباری حدود 250 
میلیون تومان در دستور کار داریم که اگر به سرانجام برسد به درآمد 

پایدار شهرداری کمک می شود.

شهرضا بزرگ ترین گنجینه میراث مکتوب جنوب استان 
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 بعضی از میوه ها و سبزی ها را بهتر است با پوس��ت بخورید.در اینجا به
 6  مورد از آنها اشاره شده است:

1- سیب
 کندن پوس��ت یک س��یب مق��دار زی��ادی از ویتامی��ن C را از ش��ما

 نمی گیرد، اما ش��ما فیبر محل��ول پکتی��ن را که می توان��د به تنظیم 
نگهداشتن و کاهش کلس��ترول »بد« LDL و قند خون کمک کند را از 

دست خواهید داد.
2-هویج

هویج سرشار از پلی اس��تیلن یک ترکیب ش��یمیایی که در حال حاضر 
برای آن پتانس��یل کشتن س��لول های س��رطانی انس��ان در لوله های 
 آزمایش کش��ف ش��ده اس��ت. همچنین ممکن اس��ت اثرات ضد قارچ، 
ضد باکتری و ضد التهابی داشته باش��د. یکی از مزایای سالمت شگفت 
آور از هویج بنفش این است که غنی از آنتوسیانین است.آنتوسیانین از 
ترکیبات آنتی اکس��یدانی اس��ت که در رنگ بلوبری وجود دارد و به آن 

حالت سوپر غذا می دهد.
3- سیب زمینی

پوست سیب زمینی فیبر، آهن و فوالت بیشتری از گوشت سیب زمینی 
دارد. در هنگام کاش��ت سیب زمینی، س��یب زمینی پیگمانته بنفش را 

انتخاب کنید که پوست آن حتی مهم تر است.
محققان در دانشگاه مین می گویند پوست این سیب زمینی 5 تا 10 برابر 

آنتی اکسیدان بیشتر از گوشت آنها دارد.
4- خیار

خیار پوست گرفته کلسیم، منیزیم، فسفر، پتاسیم، ویتامین A، ویتامین 
K کمتری نس��بت به خیار به طور کامل دس��ت نخورده دارد. به عالوه، 
تقریبا تمام فیبر خیار از پوست آن است و گوشت داخلی، بیشتر آب دارد.

5- بادمجان
پوس��ت بادمجان دارای یک آنتی اکس��یدان به نام nasunin اس��ت. 
 این ترکیبی اس��ت که به طور گس��ترده روی آن تحقیق نشده، اما یک 
مطالعه حیوانی در کتابخانه ملی پزشکی و موسسه ملی سالمت ایاالت 
متحده نش��ان می دهد که این ماده می تواند در حفظ بافت س��الم مغز 
مهم باش��د. به عالوه، nasunin بخش��ی بزرگ تری از ی��ک خانواده 
آنتی اکسیدان است که به عنوان فالونوئیدها ش��ناخته شده است. اگر 
فالونوئیدهای بیش��تری مصرف کنید با احتمال کمتری در طول زمان 

افزایش وزن پیدا می کنید.
6- انگور

 اگر چه انگ��ور یک��ی از بدترین می��وه های تابس��تانی اس��ت؛ چرا که
 آفت کش ها بیش��تر از هر میوه دیگری در انگور استفاده می شود ولی 
انگور را از پوست آن خارج نکنید.پوس��ت انگور دارای رسوراترول است 
یک فیتوشیمیایی در انگور قرمز که به نظر می رسد به نفع سالمت قلب 
و مغز باشد و کاهش سرعت رشد سرطان را در مطالعات سلولی و حیوانی 

نشان داده است.

زنجبیل نه تنها به عنوان ادویه در غذاها استفاده می شود، بلکه خواص 
 متعددی هم برای افراد مبتال به س��رماخوردگی، س��وءهاضمه، تهوع 

دوره بارداری و گلو درد دارد.
اگر جویدن این گیاه تند را دوست ندارید، می توانید یک لیوان آب آن 
را بنوشید و از خواص متعدد آن بهره مند شوید. در ادامه به فهرستی از 

خواص این گیاه اعجاب انگیز اشاره می شود.
کمک به کنترل دیابت: 

زنجبیل دارای ویژگی های ضددیابت است و مطالعات متعددی نشان 
داده اند که این گیاه به کاهش س��طح گلوکز خون افراد دیابتی و حتی 
افراد غیردیابتی کمک می کند. نوش��یدن یک لی��وان آب زنجبیل به 

کنترل سطح قندخون به هنگام ناشتا نیز کمک می کند.
تاخیر روند پیری فکر و ذهن: 

به دلیل وجود ترکیبات فن��ول و فالونوئید در زنجبیل، این گیاه دارای 
خواص محافظ نورون ها هم هست. 

آب زنجبیل به خصوص به افزایش سطح پروتئین مغز کمک کرده و در 
نتیجه س��المت مغز را حفظ می    کند. کاهش سطح پروتئین مخصوصا 
در میانس��الی منجر به بروز مش��کالتی نظیر آلزایمر و سایر اختالالت 

روانی می شود.
 مبارزه با سرطان: 

زنجبیل دارای چندین فنولی��ک بیواکتیو و ترکیبات تند ادویه ای فرار 
نظیر شوگائول و پارادول اس��ت. طبق مطالعات، عصاره زنجبیل دارای 
خواص ضدسرطان است که به کنترل سرطان پروستات کمک می کند.

حفاظت در مقابل سرطان معده و روده:   
زنجبیل یکی از پرکاربردترین گیاهان دارویی برای درمان حالت تهوع، 
اسهال، سوزش معده، نفخ ش��کم، از دست دادن اشتها، عفونت، سرفه، 

و برونشیت است. 
مطالعات تجربی نش��ان داده اند که زنجبیل و عناصر فعال آن از جمله 
جینجرول و ش��وگائول دارای فعالیت های ضدس��رطانی در مقابله با 

سرطان روده ومعده هستند.
کاهش کلسترول: 

ازآنجایی که این گیاه به کنترل سطح گلوکز کمک می کند، آب آن هم 
بر کاهش کلسترول تاثیرگذار است.

تسکین درد ورم مفاصل: 
عصاره زنجبیل دارای خواص تس��کین دهنده درد هم هست و بسیار 

برای افرادی که از درد مزمن زانو رنج می برند مفید است.
نحوه تهیه آب زنجبیل: 

 ابتدا زنجبیل ها را خوب شس��ته و پوس��ت آن را بگیرید. سپس آنها را
 ورقه ورقه کرده و همراه کمی آب درون میکسر بریزید و کامال مخلوط 
کنید. مخلوط آماده ش��ده را درون لیوان ریخته و آب نصف لیمو را در 
آن بچکانید. در صورت تمایل کمی عس��ل هم به آن اضافه کنید. آب 

زنجبیل شما آماده است.

 این میوه ها و سبزی ها را 
با پوست بخورید!

 آشنایی با خواص اعجاب انگیز 
آب زنجبیل

پیام سالمت

زینک یک ماده کمیاب و ضروری برای بدن است. البته بدن ما به مقدار 
کمی از آن نیاز دارد؛ یعنی روزانه 8 میلی گرم برای زنان و 11 میلی گرم 
برای مردان بالغ. اگرچه مقدار مورد نیاز زینک کم است، اما نباید قدرت 
آن را در حفظ س��المتی نادیده گرفت. در اینجا 9 ماده غذایی سرشار از 

زینک برای مصرف روزانه بیشتر معرفی شده است:
جگر گوساله: 

جگر گوساله یکی از منابع خوب زینک اس��ت. هر 100 گرم از این ماده  
غذایی تامین کننده 9 میلی  گرم زینک می باش��د. گوش��ت گوساله نیز 
یکی از منابع زینک است. هر 100 گرم از این گوشت حدود 3 میلی  گرم 

زینک به بدن می  رساند.
گوشت مرغ: 

گوش��ت مرغ فقط حاوی پروتئین نیس��ت بلکه منبع مفید برای تامین 
زینک نیز به حساب می  آید. برای جذب حداکثر مواد مغذی آن، از مرغ 
بدون پوست استفاده کنید. فقط 90 گرم مرغ بدون پوست کباب  پز شده 

می  تواند زینک روزانه   افراد را تامین نماید.
حبوبات: 

 اضافه کردن برخی حبوبات از جمله عدس، نخود، لوبیای سفید و سیاه 
به وعده های غذایی زینک مورد نیاز روزانه را تامین می کند. 

سبزیجات: 
س��بزیجات مغذی مانند ق��ارچ، اس��فناج، کل��م بروکلی، کل��م پیچ  و 
س��یر سرش��ار از روی و س��ایر مواد معدن��ی و ویتامین ه��ای حیاتی و 
 ضروری هس��تند. هر فنجان از این س��بزیجات خام تقریبا 4میلی گرم

 زینک دارد. 
آجیل و دانه ها: 

مغزها و دانه ها یکی دیگر از منابع بزرگ زینک هستند. 
غالت سبوس دار: 

غالت سبوس دارعالوه بر این که سرشار از فیبر، ویتامین ها و مواد معدنی 
هستن، هر نصف فنجان پخته ش��ده از آنها )برای مثال جو(، حاوی 0/9 
میلی گرم زینک است و 6 درصد نیاز روزانه ش��ما به این ماده معدنی را 
تامین می کند. همان مقدار از برنج قهوه ای نی��ز حاوی 0/4 میلی گرم 
زینک است. یک تکه نان گندم کامل 3 درصد نیاز روزانه شما به زینک 

را برطرف می کند.
غالت غنی شده صبحانه: 

به طور کلی یک وعده از آنها 3/8 میلی گرم زینک دارد و 25 درصد نیاز 
روزانه به زینک را تامین می کند. برچس��ب پش��ت محصول را بررسی 
کنید تا متوجه شوید غالت محبوب صبحانه  شما حاوی چه میزان مواد 

مغذی است. 
شیر و لبنیات: 

این محصوالت ضمن این که سرش��ار از کلسیم هس��تند، زینک فراوان 
دارند به طوری که یک فنجان شیر کم  چرب یا بدون چربی 1 میلی گرم 
زینک دارد و 17 درصد نیاز روزانه به این ماده معدنی را تامین می کند. 
این در حالی است که یک فنجان ماس��ت کم  چرب یا بدون چربی 2/2 

میلی گرم زینک دارد.
شکالت تلخ: 

شکالت هر چه تلخ تر باشد، زینک بیشتری دارد. حدود 60 تا 69 درصد 
از انواع کاکائوها، حاوی 0/9 میلی گرم زینک است. 

9 ماده غذایی سرشار از زینک

دانستنی ها
خبر

امروز ش��اهد گس��ترش یک فرهنگ غذایی هستیم که 
عموما بدون علم و آگاهی کامل تنها به صرف یک ماجرای 
مد روز، از س��وی بس��یاری عالقه مندان دنبال می شود.

ناگفته پیداست اصلی ترین دلیل این گرایش، دنبال کردن 
روش��ی برای رس��یدن به وزن ایده آل بوده که البته در 
آن زمینه هم وزن ایده آل برای بس��یاری اف��راد تنها در 
»الغری« خالصه و معنی می شود و متعاقب آن، باز هم 
س��المت ترین و مطمئن ترین روش برای رسیدن به این 

هدف، گیاه خواری ا ست!
معم��وال واژه ها س��ریع تر از فرهنگ ش��ان در ایران رایج  
می ش��وند و گفتارها بر رفتارها غلب��ه می کنند. در مورد 
سالمتی و س��بک زندگی هم ش��اهد اتفاقات بسیاری از 
 این  دست هس��تیم که گاه در مسیر افراط، از هدف اولیه  
خود خارج می شوند. س��بک زندگی و تغذیه  هلثی یا به 
نظر بعضی ها هلتی، با گسترش فرهنگ سالمت فردی و 
البته رواج رسانه های مختلف در زمینه  سالمتی و به ویژه 
تناسب اندام، بین نس��ل های مختلفی در کشورمان باب 
شد و اگرچه مانند هر پدیده  دیگری، هجوم به سمت آن 
نه الزاما از س��ر تعقل بلکه در پی موجی ایجادشده بود، 
از روند اصولی خود خارج ش��د و امروز ش��اهد گسترش 
فرهنگی غذایی هس��تیم که عموما ب��دون علم و آگاهی 
کامل تنها به صرف یک ماجرای مد روز، از سوی بسیاری 

عالقه مندان دنبال می شود.
ناگفته پیداست اصلی ترین دلیل این گرایش، دنبال کردن 
روش��ی برای رس��یدن به وزن ایده آل بوده که البته در 
آن زمینه هم وزن ایده آل برای بس��یاری اف��راد تنها در 
»الغری« خالصه و معنی می شود و متعاقب آن، باز هم 
س��المت ترین و مطمئن ترین روش برای رسیدن به این 
هدف، گیاه خواری است! این درحالی است که سبک تغذیه  
سالمت و مبتنی بر مواد غذایی طبیعی ازجمله میوه ها و 
سبزیجات، نیازمند ارایه از س��وی متخصص و به شکلی 
کامال علمی و اصولی ا ست و صرف اینکه همه  گروه های 
غذایی را ح��ذف و خود را مح��دود به مص��رف تعداد و 
اندازه ای مشخص از انواع میوه و سبزی کنیم، مترادف با 

روش تغذیه  هلثی نیست.
براس��اس گزارش منتشرش��ده در س��ایت اطالع رسانی 
و آم��اری worldatlas بیش��ترین میزان اس��تفاده از 
س��بک غذایی گیاه خواری در هند دیده می ش��ود. آنچه 
که عموم مردم نس��بت به آن بی توجهی نشان می دهند 
اینکه اگر 38درص��د جمعیت این کش��ور پیرو فرهنگ 
غذایی تغذیه ای هستند نه به علت شیوه  صحیح و سالمت 
زندگی بلکه براساس نفوذ باورهای سنتی و مذهبی است؛ 
کمااینکه در برخی منطقه ها براساس باورهای مذهبی و 
قومیتی، بین مصرف گوش��ت و لبنیات هم مدت زمانی 

ویژه معین می کنند و در بین ای��ن دو وقت، تنها از میوه 
و س��بزیجات مصرف می کنند. بنابراین، نمی توان گفت 
چنین محدوده های جغرافیایی از یک س��بک س��المت 

تغذیه ای پیروی می کنند.
اما بعضی کش��ورها براس��اس اینکه فرهنگ غذایی شان 
متأث��ر از اقلی��م و ش��رایط موجود ب��رای تامی��ن مواد 
غذایی ش��ان و البته س��طح رای��ج درآمدی، به س��مت 
گیاه خواری اس��ت که آن هم  به دنبال شرایط سالمتی یا 
از نقطه نظر ایرانیان »تناس��ب اندام« نیست. برای  مثال، 
در تایوان حدود 12درصد مردم گیاه خوار هس��تند که 
ناش��ی از فش��ار دولتی متاثر از ش��رایط اقتصادی است؛ 
تاجایی که به دس��تور دولت بیش از شش هزار رستوران 
تنها به س��روکردن غذاهای گیاهی می پردازند! فرهنگ 
غذایی آلمان به عنوان کش��وری با مردمان عالقه مند به 
گوشت باعث شده تا میزان گیاه خواران آن تنها 9 درصد 
جمعیت کش��ور را تش��کیل دهد. در اینکه گیاه خواری 
می تواند فوایدی برای سالمتی داشته باشد شکی نیست؛ 
اما این امر مستلزم پیگیری یک برنامه  تغذیه ای اصولی 

و علمی ا ست.
براساس تحقیقات انجام شده اس��تفاده از برنامه  غذایی 
گیاه خواری مناس��ب و اصولی تا 30درص��د در مردان و 
20درصد در زنان، مرگ ناش��ی از بیماری ایس��کمیک 
قلبی را کاهش می دهد. از سویی، این شیوه  تغذیه برای 
بیماران دیابتی هم مفید اس��ت. بااین ح��ال، آنچه باعث 
شده تا گیاه خواری در ایران به عنوان یک روش تغذیه ای 
صددرصد امن برای س��المت توصیه نشود این است که 
افراد آن را راهی برای مخالفت با کشتار حیوانات و مصرف 

گوشت آنها یا کاهش وزن سریع و آنی انتخاب می کنند و 
تنها درصد کمی از دنباله روها، به اصول منطقی آن برای 
س��المت و ویژگی های کلی این روش نظ��ر دارند. هند، 
تایوان، ایتالیا، اتریش، آلمان، انگلستان، برزیل، ایرلند و 
استرالیا بیش��ترین تعداد گیاه خواران در جهان را دارند. 
البته باید توجه داشت در این کش��ورها، امکانات غذایی 
مناس��بی برای دنبال کردن این س��بک غذایی به شکل 
یک فرهنگ عامه وجود دارد که ش��رایط سالمتی افراد 
را در حد مطلوب نگه می دارد؛ درحالی که در ایران تعداد 
رس��توران هایی که حتی در خود کالنشهرها این امکان 
را با تنوع منوی خود برای گی��اه خواران فراهم کنند هم 

به شدت اندک و حتی قابل شمارش نیست.
عم��وم غذاهایی که در کنار س��ایر غذاه��ای منوی این 
غذاخوری ها ارایه می شود، در واقع محدود به یکی دو نوع 
ساالد یا بشقاب سبزیجات بخارپز است که قیمت های آنها 
ازآنجاکه به عنوان غذای ویژه در منوها لحاظ می شوند نیز 
بیش ازحد انتظار است. از سویی، مکمل های غذایی برای 
این دس��ته افراد که بتوانند کمبودهای ریزمغذی ش��ان 
را تامین کنند گران و برای همه به راحتی در دس��ترس 
نیس��ت. تعداد متخصصانی ک��ه در این زمین��ه بتوانند 
آموزه های الزم را به دنبال کنندگان رژیم گیاه خواری ارایه 
دهند یا اطالعات تکمیلی خوب یا مراقبت های پزشکی 
الزم رابه آنها بدهند، آنقدرها نیست و تعداد قابل توجهی 
از این پزشکان تنها کارشناسانی در امر تغذیه هستند که 
حتی تخصص تغذیه هم ندارن��د و به همین علت، زمینه 
ب��رای سوءاس��تفاده از عالقه مندان بی اطالع همیش��ه 

موجود است.

گیاه خواری؛ از واقعیت تا آنچه در کشور ما رایج است
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قائم مقام مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان بر لزوم فرهنگ سازی اهدای 
عضو از مرگ مغزی تاکید کرد.

دکتر امید قبادی در شورای فرهنگ عمومی استان، اظهار کرد: سالیانه چندین 
بیمار نیازمند اهدای عض��و بر اثر عدم رضایت خانواده اف��راد مرگ مغزی برای 

اهدای عضو، جان خود را از دست می دهند.
وی در خصوص مرگ مغزی عنوان کرد: به محض ورود ضربه به سر، مغز شروع 
به تورم می کند، اما از آنجایی که مغز در کاسه ای سخت به نام جمجمه قرار دارد 
نمی تواند به اندازه کافی ورم کند، در نتیجه طی هش��ت دقیقه سلول های مغز 

شروع به ترکیدن می کنند.
قبادی با اش��اره به اینکه در مرگ مغزی، مغز از شکاف هایی مانند بینی و گوش 
بیرون می زند، تصریح کرد: با کمک تست پزشکی که انجام می دهیم، می توانیم 

مرگ مغزی را تایید کنیم.
وی خاطرنش��ان کرد: پس از م��رگ مغزی به کم��ک مراقبت ه��ای ارگانیک 
بیمارستان، تنها تا چند روز قلب بیمار می تپد و ارگان های حیاتی او زنده است و 

پس از آن دچار مرگ تمام اعضا می شود.
قبادی با بیان اینکه در س��ال 84، فقط 120 اهدا در طول س��ال داشتیم و آمار 
رضایت پنج درصد بود، تاکید کرد: با انجام امور فرهنگی و تبلیغاتی توانستیم در 

سال 94 آمار رضایت را به 70 درصد برسانیم.
وی با تاکید بر اینکه در هر سه ساعت یک ایرانی بر اثر نیاز به ارگان های حیاتی 
فوت می کند، اعالم کرد: بهتر است به جای به خاک سپردن اندام های حیاتی و 

مهم بدن، آنها را در اختیار چشم انتظاران پیوند اعضا بگذاریم.

قبادی گفت: اهدای عضو بر مبنای س��ه پایه علم، فرهنگ و س��اختار است که 
خوشبختانه از نظر ساختاری و علمی مشکلی نداریم.

وی نقطه ضعف اصلی جامعه در زمینه پیوند اعضای افراد مرگ مغزی به بیماران 
نیازمند را فرهنگ و فرهنگ سازی دانس��ت و ادامه داد: می دانیم تصمیم برای 
رضایت اهدای اعضا بسیار حساس و دردناک است، اما باید آگاه باشیم که مرگ 

مغزی به معنای حیات نباتی است و احتمالی برای بازگشت بیمار وجود ندارد.
وی با بی��ان اینکه اه��دای اعضا یک ن��وع ایثار اس��ت، اظهار کرد: هم��واره از 
خانواده های اهداکننده حمایت می کنیم و در مراس��م کفن و دفن آنها حضور 
می یابیم و هزینه های آنه��ا را می پذیریم. قائم مق��ام مدیرعامل انجمن اهدای 
عضو ایرانیان گفت: پزشکان بسیار حاذق و نامی در کشور در زمینه پیوند اعضا 
وجود دارند ک��ه می توانند با انجام ای��ن پیوند جان هزاران بیمار چش��م انتظار 
بهبودی را نجات دهند.وی با اشاره به اینکه س��ال گذشته در همدان متاسفانه 
108 عضو حیاتی بیماران مرگ مغزی دفن شده و 90 بیمار نیازمند پیوند عضو 
فوت شده اند، تاکید کرد: این امر نشان از ضعف فرهنگ جامعه است که باید برای 

بهبود آن برنامه ریزی کرد.
قبادی با بیان اینکه ایران تنها کشوری اس��ت که پیوند تمام اعضا در آن انجام 
می شود، یادآور شد: 9 قطب پیوند اعضا را در کشور درنظر گرفته ایم که همدان 

به عنوان قطب پیوند اعضای غرب کشور شناخته شده است.
وی گفت: فرهنگ س��ازی اهدای عضو تنها به یک نهاد یا علوم پزشکی مربوط 
نمی شود بلکه تمام دس��تگاه ها و نهادها باید تالش کنند تا در تحقق آن سهیم 

شوند.

قائم مقام مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان:

لزوم فرهنگ سازی اهدای عضو 

به گفته یک متخصص طب سنتی، پیش از مصرف و هنگام 
شست وشوی توت فرنگی الزم است کالهک سبز این میوه 
 جدا ش��ود، چون زیر این کالهک منبع اصل��ی آلودگی ها

 پنهان شده  است.
سید مهدی میرغضنفری پزشک و مدیر گروه طب سنتی 
دانش��گاه علوم پزش��کی ارتش گفت: در طب سنتی اشاره 
چندانی به توت فرنگی نش��ده، اما ب��ا توجه به خصوصیات 
 این میوه که طبع س��رد و تری دارد، مصرف زیاد آن برای

 سرد مزاجان مناسب نیست.
 وی افزود: هرچه این می��وه کال و ترش تر باش��د طبع آن 
رو به خش��کی می رود و کمی قابض و یبوست زا می شود. 
بنابراین افرادی که مبتال به آلرژی هستند باید در مصرف 

توت فرنگی احتیاط کنند.
این متخصص فیزیولوژی با اش��اره به این ک��ه هر چه توت 
فرنگی رس��یده تر و ش��یرین تر باشد، س��ردی آن کمتر و 
خاصیت لینت دهندگی آن بیشتر می ش��ود گفت: چنین 
وضعیتی برای افرادی که دچار یبوست هستند موثر است.

دکتر میرغضنفری ضمن اشاره به اینکه مصرف توت فرنگی 
برای گرم مزاجان مناسب است به سردمزاجان توصیه کرد 
این میوه را همراه با مصلح آن بخورند. مصلح توت فرنگی، 

عسل و گرمی جات است.
به گفته وی مص��رف زیاد توت فرنگی برای س��رد مزاجان 
مناس��ب نیس��ت، اما خوردن ش��ربت و مرب��ای آن برای 
 افرادی با این مزاج مشکلی ایجاد نمی کند. شربت و مربای 
توت فرنگی متعادل تر بوده و در آن، س��ردی میوه کاهش 
یافته و از این رو مصرف آن برای سردمزاجان مشکلی ایجاد 

نمی کند.
وی گفت: توت فرنگی های ریز و مزرعه ای از انواع درشت و 
گلخانه ای آن مناسب ترند و الزم است هنگام شست وشوی 

این میوه حتما کالهک سبز توت فرنگی را جدا کنید.

کالهک سبز توت فرنگی را هنگام شست وشو جدا کنید
بررسی های جدید نشان می دهد مصرف منظم ماهی 
و سایر مواد خوراکی سرش��ار از اسیدهای چرب امگا3 
موجب کاهش ریس��ک بروز بیماری های قلبی مرگبار 

می شود.
دکتر داریوش مظفریان سرپرست تیم تحقیق و رییس 
 دانش��کده علوم تغذیه دانش��گاه تافتس در بوس��تون، 
 می گوی��د: »نتایج م��ا از اهمیت مص��رف ماهی امگا3

  به عنوان بخش��ی از ی��ک رژیم غذایی س��الم حمایت 
می کند.«

ماهی منبع غذایی اصلی اس��یدهای چرب امگا3 است. 
ماهی های چرب نظیر سالمون، ماهی آزاد، ماهی کولی، 
ساردین و شاه ماهی، از غنی ترین مواد خوراکی امگا3 

محسوب می شوند.
گردو، روغن کتان، روغن کانوال و برخی دانه های دیگر 
حاوی امگا3 گیاهی موس��وم به آلفا-لینولنیک اس��ید 

هستند.
در این مطالعه، محققان 19 مطالعه از 16 کش��ور را که 
در مجموع ش��امل حدود 46 هزار نفر بود، مورد تجزیه 
و تحلیل ق��رار دادند. از بین این تع��داد افراد، در حدود 
8000 نفر دچ��ار اولین حمله قلبی ش��ده بودند که در 

2781 نفر منجر به مرگ شده بود.
بعد از محاس��به میزان امگا3 مصرف��ی روزانه هریک از 
ش��رکت کنندگان، آنها دریافتند افرادی که هر دو نوع 
امگا3 گیاهی و دریایی را مصرف کرده بودند، 10 درصد 
کمتر در معرض ریسک تجربه حمله قلبی مرگبار بودند.

در بررس��ی مطالعات قبلی مشخص ش��د که امگا3 با 
منشأگیاهی و غذاهای دریایی با کاهش ریسک حمالت 
قلبی غیرکشنده مرتبط نشده بود، اما در این مطالعات 
مش��خص ش��د که مصرف این ماده مغ��ذی با کاهش 
تقریبی 10 درصدی حمالت قلبی کشنده مرتبط است.

به گفته ای��ن محققان، نتای��ج جدید نش��ان می دهد 
 که مص��رف ام��گا3 تاثی��ر قاب��ل توجهی ب��ر کاهش

 بیماری های قلبی دارد. از آنجای��ی که بدن نمی تواند 
خود این ماده را بسازد باید از طریق مصرف مواد خوراکی 
حاوی امگا3 این ماده مغذی به بدن برس��د. به محض 
مصرف، هورمونی در بدن ایجاد می ش��ود که به تنظیم 
لختگی خون، انقباض و آرام ش��دگی ع��روق خونی و 
التهاب کمک می کند. این هورمون ها موجب نظم در 
ضربان قلب می شوند، در نهایت ریسک بروز حمله قلبی 

مرگبار کاهش می یابد.

ارتباط مصرف امگا 3 و کاهش ریسک حمله قلبی
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برگی از تاریخ

ایرانیان مسلمان از گذشته های دور به شوق ادای فریضه حج رنج 
سفر تا شبه جزیره عربستان را به جان می خریدند. 

زائران ایرانی خانه خدا بیش از 1300 سال، از مسیر میان عراق 
تا مکه و مدینه در طول چهل روز عبور می کردند تا در موسم حج 

خود را به مکه برسانند و فریضه حج را به جای بیاورند. 
زائران معموال هفته ها سفری پرخطر و دشوار را سوار بر اسب و 
شتر در زیر تیغ آفتاب و سیاهی شب به امید رسیدن به خانه خدا 

به انجام می رساندند. 
در برخی مواقع راهزنان یا حیوانات وحش��ی ب��ه کاروان حمله 
می بردند و گاه شدت خستگی، تش��نگی، گرسنگی و رنج سفر 

مانع رسیدن به مقصود می شد.
خاطره سفر دراز حج در گذشته های دور آنقدر با ماجرا و حوادث 
مختلف همراه بوده اس��ت که ش��مار قابل توجهی س��فرنامه از 
کس��انی که به عش��ق زیارت خانه خدا پای در این راه پر خطر 

گذاشته اند به جامانده است. 
در کنار نوشته ها و س��فرنامه هایی که مس��افران مکه در قرون 
مختلف نوشته اند شماری عکس نیز وجود دارد که پس از اختراع 
دوربین عکاس��ی با توجه به اهمیت این فریضه توسط عکاسان 

مختلف برداشته شده است.
 برخی عکاسان و شرق شناس��ان در موسم حج همراه با کاروان 
زائران به مکه وارد می شدند و از مناسک حج عکاسی می کردند؛ 
 عکس��ی که در این مطلب مش��اهده می کنید از همین دس��ت 

است.
 »آلفرد هینکن« عکاس و ش��رق ش��ناس آلمانی در این عکس 
یکی از کاروان های عازم س��فر حج را س��وژه عکاسی قرار داده 

است. 
 از تاری��خ و جزییات این عک��س جز اینک��ه مربوط ب��ه زائران 
ایرانی مکه و دهه 1910 میالدی اس��ت چیز دیگری در دست 

نیست.

در 12 تیرماه 1367، ناو آمریکایی وینس��نس، یک فروند 
هواپیمای مسافربری  ایران را در خلیج فارس هدف قرار داد 
و همه 290 سرنشین آن را به ش��هادت رساند. این خبری 
بود که در زمان خودش با بهت فراوان از س��وی رسانه  های 

جهان منتشر شد.
بر اساس گزارش  های تکمیل شده بعدی مشخص شد که 
در 12 تیرماه 1367، یک فروند هواپیمای ایرباس شرکت 
هواپیمای��ی جمهوری اس��المی ایران، در پ��رواز معمولی 
برنامه  ریزی ش��ده 655، از بندرعباس ب��ه مقصد دبی در 
حالی که هنوز س��قف پرواز مورد نظر را به دس��ت نیاورده 
بود بر فراز آب های س��رزمینی ای��ران و در آب های اطراف 
جزیره هنگام، به دلیل شلیک دو موش��ک از ناو آمریکایی 
وینسنس سقوط کرد و تمامی 290 نفر مسافر و خدمه آن 
به شهادت رس��یدند. 118 نفر از این مسافران بی  گناه، زن 

و کودک بودند.
همچنین 20 هندی، یک ایتالیایی، شش پاکستانی، سیزده 
نفر تبعه امارات و ش��ش یوگس��الو نیز در میان مسافران 

هواپیما بودند.
مروری بر جریانات پیش آمده، واقعیت این اقدام وحشیانه 

آمریکا را آشکار می  کند:
هواپیمای ایرب��اس 300 متعلق به هواپیم��ای جمهوری 
اس��المی ایران در فرودگاه بندرعباس به زمین نشس��ت و 
طبق برنامه پیش  بینی شده، قرار بود این هواپیما با شماره 
پرواز 655 با دویست و نود سرنش��ین )156 مرد، 53 زن، 
57 کودک 2 تا 12ساله و 8 کودک زیر دو سال و 42 نفر با 
ملیت های یوگسالو، پاکس��تانی، هندی، عرب و 16 خدمه 
پروازی در ساعت حدود 10 صبح به مقصد دبی پرواز کند.

ساعت 9 صبح، تعدادی از قایق  های تندروی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی که مشغول گشت  زنی  در جنوب قشم بودند، 
با تهاج��م نیروهای آمریکای��ی مواجه ش��دند. رزمندگان 
دریادل اس��الم بالفاصله به مقابله با نیروه��ای آمریکایی 
مس��تقر در ناوها می  پردازند. در جریان این درگیری، چند 
فروند چرخ بال آمریکایی برفراز قایق ه��ای  تندرو به پرواز 

درآمده و به سوی آنها شلیک می  کنند.
دالورمردان س��پاه اس��الم، همزمان ب��ا مقابله ب��ا ناوهای 
آمریکایی به آتش چرخ بال ها نیز پاسخ می  دهند و در این 
درگیری یک فرون��د چرخ بال آمریکایی م��ورد هدف قرار 
گرفته و به قعر آب های نیلگون خلیج  فارس سقوط می  کند.

ساعت 10 صبح )بندرعباس(، هواپیمای جمهوری اسالمی 
ایران با پرواز 655 با تأخیر در س��اعت 10:5 دقیقه از برج 
مراقبت فرودگاه بندرعباس تقاضای پرواز کرد، مدت پرواز 

تا دبی 30 دقیقه و حداکثر 14 هزارپا تعیین شد.
در س��اعت 10:17 دقیقه، هواپیمای ایرباس 300 به پرواز 
درآمد. دقایق نخس��تین پرواز و مراحل اوج گیری تا ارتفاع 
12 هزارپایی مطابق طرح پرواز انجام شد و خلبان به طور 
پیوس��ته با برج مراقبت فرودگاه بندرعباس و مرکز کنترل 

راه های هوایی ایران و امارات تماس داشت.
در خلیج فارس، ناوجنگی آمریکایی »وینس��نس« که در 

تاریخ هفتم خرداد از بندر »سان دیه گو« وارد خلیج  فارس 
شده بود، به قصد یک ماجراجویی هوایی به آب های مرزی 

ایران نزدیک شد.
»ایچنرمارک« قلب این رزم  ناو به ش��مار می رفت. وظیفه 
اصل��ی آن، کش��ف هدف ه��ای پرن��ده، اعم از موش��ک، 
هواپیما و پردازش اطالعات، تعقی��ب صدها هدف به طور 
همزمان و کنت��رل آتش آنها بود، هم چنی��ن این رزم  ناو به 
موشک های  زمین به هوا با برد 408 کیلومتر نیز مجهز بود.

چند لحظه پیش از ورود هواپیمای ایرباس 300 به منطقه 
کنترل هوایی امارات، در محلی ب��ه نام »مولبیت«، خلبان 
 به مرکز کنترل هوایی کش��ور اطالع داد ک��ه قصد دارد به 

14 هزارپایی صعود کند.
در س��اعت 10:22دقیقه )خلیج  فارس( ناو وینس��نس که 
خود را به بهترین و نزدیک ترین موقعیت رس��انده بود، به 
دستور ناخدا »ویل راجرز«، فرمانده ناو، موشک استاندارد 
2 به سوی پرواز 655 شلیک کرد. ناگهان هواپیما از صفحه 
رادارهای زمینی محو شد و در توفانی از دود و آتش به پهنه 

آب های نیلگون خلیج  فارس فرو رفت.
با عدم اطالع از سرنوش��ت هواپیما، ب��رج مراقبت فرودگاه 
بندرعباس، در تماس با دبی، پیگیر سرنوش��ت پرواز 655 
ش��ده ولی آنها اظه��ار بی  اطالعی کردند. بالفاصله س��تاد 
تأمین استان هرمزگان، وضعیت اضطراری اعالم و فعالیت 

خود را آغاز کرد.
با شناسایی دقیق محل س��قوط، چرخ بال ها و شناورها به 
موقعیت 26 و 42 عرض شمالی و 56 درجه و 3 دقیقه طول 

شرقی منتقل شدند.
بالفاصله پ��س از این جنایت هولن��اک، مقامات آمریکایی 
اعالم کردند که ی��ک فروند هواپیم��ای اف 14 جمهوری 
اسالمی ایران را مورد هدف قرار داده  اند. پس از روشن شدن 
نوع هواپیما، آمریکایی ها س��عی کردند تا به نحوی وانمود 
کنند که در این مورد مرتکب اش��تباه ش��ده  اند، اما شواهد 

بعدی، این نظر آنان را کامال مردود جلوه داد.
مقامات نظامی آمریکا اعالم کردند که هواپیمای ایرباس در 
خارج از داالن هوایی پرواز می  کرده و رزم ناو آمریکایی نیز 
هفت  بار اخطار رادیویی برای  هواپیمای ایران مخابره کرده 

ولی جوابی دریافت نکرده است!
این ادعا کامال غیر قابل قبول بود، زیرا قطعات متالشی شده 
هواپیما و اجساد سرنشینان آن در سطح وسیعی از آب های 
س��واحل جنوبی جزیره هنگام، درس��ت در داخل آب های 

ایران پراکنده شده بودند.
این محل درس��ت در زی��ر مرکز داالن هوای��ی بین  المللی 
بندرعب��اس دبی )آمب��ر56( ق��رار دارد و نش��ان می  دهد 
که هواپیما درس��ت در مس��یر پیش  بینی ش��ده در حال 
 پ��رواز بوده اس��ت. همانطور که چهار س��ال بع��د روزنامه

»نیویورک تایمز«، در گزارشی که حاوی چندین نکته تازه 
بود، گفت که ناو وینسنس در آب های فالت قاره ایران بوده 
اس��ت نه در آب های بین  المللی و پنتاگ��ون )وزارت دفاع 
آمریکا( در آن زمان بر این حقیقت سرپوش گذاشته است.

ضمن آنکه هواپیمای مس��افربری ایرب��اس از نظر حجم، 
ش��کل، اندازه و توانایی پ��رواز کامال ب��ا هواپیمای اف 14 
متفاوت اس��ت. در همین حال با توجه به ارتباط کالمی و 
ارتباط ناوبری هر هواپیم��ای بازرگانی و مس��افربری، ناو 
آمریکایی  می توانست به راحتی با شنیدن مکالمات خلبان 

به ماهیت هواپیمای  مسافربری پی  ببرد.
 اساس��ا در همان زمان و بعدها دالیل روش��ن بس��یاری بر

 دروغ گویی مقامات آمریکایی ارایه شد، چنانچه هنگامی 
که در ش��هریور 62 یک هواپیمای بوئینگ 747 ش��رکت 
هواپیمای��ی کره  جنوب��ی )ک.ال.ال( در حال��ی  که با 269 
مسافر از مسیر عادی خود منحرف شده بود و حدود 500 
کیلومتر مس��افت را با زمانی نزدیک به دو ساعت در داخل 
خاک شوروی س��ابق طی کرده بود، به دلیل بی  توجهی به 
اخطارهای مکرر هواپیماهای ش��کاری این کش��ور توسط 

سیستم دفاع موشکی  شوروی سرنگون شد. 
در این ماجرا »ری��گان« ابراز عقیده ک��رد که هیچ مطلبی 
نمی تواند توجیه  کننده سرنگون س��اختن یک هواپیمای 

غیرمسلح باشد.
وی اعالم کرد: شوروی )س��ابق( با حمله به یک هواپیمای 
مسافربری، دست به یک عمل تروریستی زده است و یکی از 
اعضای کمیته امور خارجه مجلس آمریکا، دولت این کشور 

را به مقابله به مثل ترغیب کرد.
در هر حال آمریکایی  ها به  صورت جس��ارت  آمیزی دالیل 
این جنایت خود را بی��ان و تأکید کردند که هدف آمریکا از 
ساقط کردن هواپیمای ایرباس ایران، وادار کردن جمهوری 
اسالمی به پذیرش صلح و پایان جنگ تحمیلی بود. رونالد 
ریگان، رییس جمهور وق��ت آمریکا در ای��ن زمینه اظهار 
کرد: »این فاجعه )س��قوط هواپیمای مس��افربری ایران از 
س��وی آمریکا( ضرورت دس��ت یابی به برقراری صلح را با 
حداکثر شتاب، دو چندان ساخته است« به عبارتی هدف 
آمریکا رهاندن گریبان صدام جنایتکار از دستان پرقدرت 

رزمندگان اسالم بود.
رفتار مزوران��ه آمریکا در این میان نیز قابل مطالعه اس��ت. 
از یک س��و،رونالد ریگان، رییس جمهور وق��ت آمریکا، در 
اعالمیه  ای، با اظهار تأس��ف از این رویداد تلخ، به سرنگون 
شدن هواپیمای مسافربری ایران اعتراف کرد، ولی اقدام ناو 
آمریکایی را عمل دفاعی بجا دانست و مدعی شد هواپیمای 
ایرباس ایرانی در ح��ال کاهش ارتفاع و ش��یرجه رفتن به 

سوی ناو آمریکایی بوده است.
از س��وی دیگر، به فرمانده ناو وینسنس که موجب سقوط 
 هواپیمای مس��افربری ایران شده بود نش��ان افتخار داد و 
بر جنایت او مهر تأیید زد. این تناقض آشکار از عوام فریبی 
ریاکارانه دولت آمریکا و نیات ش��وم سردمداران این کشور 

خبر می  داد.

کاروان زائران مکه در عصر قاجار 
سالروز سقوط هواپیمای ایرباس 300 در خلیج فارس توسط ناوگان آمریکا؛ 

ترور در آسمان 

تحدید حدود اختصاصی
3/774 ش��ماره ص��ادره : 1395/43/240333نظر به اینک��ه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 3259 فرعی  از 25/31 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان به نام 
اکبر راهدان فرزند خانعلی مفروز و  در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدی��د حدود پالک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 95/05/06 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاوری��ن اخطار می گردد که در روز 
و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتش��ار: 1395/04/12 م الف: 9583 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)150 کلمه، 2 کادر(
احضار

4/56  چون خانم معصومه صالحی اورکانی فرزند فرامرز ش��کایتی علیه 
خانم فاطمه نس��اجی خابجانی مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی مطرح نموده 
که پرونده آن به کالس��ه 940638 ک 117 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
 برای 95/5/18 ساعت 8 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد لذا حسب  ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود 
و در صورت ع��دم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 9846 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان)114 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/57 در خصوص پرونده کالسه 342/95 خواهان مسعود مختاری هویه 
دادخواستی مبنی بر الزام خوانده نسبت به انتقال سند یک دستگاه به طرفیت 
1- سیامک س��لمانی عالئمی 2- ایمان ناصری پور تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/5/18  ساعت 16/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان و مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:9817 شعبه 27 
حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان )115 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/58 در خصوص پرونده کالسه 343/95 خواهان مسعود مختاری هویه 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال به طرفیت س��یامک 
سلمانی عالئمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 
95/5/18  ساعت 17 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان و مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:9818 ش��عبه 27 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/59 در خصوص پرونده کالس��ه 946/94 خواهان خلیل احدگل محمدی 
با وکالت خانم جاجیان نحو دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت سعید 
رجی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دو شنبه مورخه 95/5/18 
ساعت 6 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی 

مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 9915 ش��عبه 28 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )125 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/60 در خصوص پرونده کالس��ه 605/95 خواهان حمیدرضا اعتزازیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حس��ین قربانی سینی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/19  س��اعت 11 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9803 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/61 در خصوص پرونده کالسه 325/95 خواهان سید مسعود ساداتیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ چک به طرفیت سعید علی زاده تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخه 95/5/19 س��اعت 17/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پ��الک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف 
اصفهان ش��عبه 22 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف: 9814 شعبه 22 
حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان )119 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/62 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 331/95 خواهان زه��را هنری فرد 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد مهدی لطفی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 95/5/20 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 9812 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/63 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 332/95 خواهان زه��را هنری فرد 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد شاهسواری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 95/5/20 س��اعت 5 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پ��الک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف 
اصفهان ش��عبه 22 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف: 9813 شعبه 22 
حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان )117 

کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/64 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100354201811 ش��ماره پرون��ده: 
9409980363201367 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950362  ش��اکی احمد 
محمدی  دادخواس��تی به طرفیت  متهم حمید جعفری طادی به خواس��ته 
صدور چک بالمحل  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 116 جزایی 
س��ابق( واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 344  ارجاع و به کالسه 
9409980363201367 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/05/20 و 
ساعت 8/30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  
و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:9860 شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 116 جزایی سابق( 

)174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/65 در خصوص پرونده کالسه 950230 خواهان علی اصغر نعمت الهی 
با وکالت الهام خدارحمی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت 
فاطمه ش��بانی فرزند غالمحسین تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخ 95/5/23  س��اعت 8 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:9804 ش��عبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/66 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 335/95 خواهان رس��ول صادقی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت داود صادقی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخه 95/5/23 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
– اول خیابان ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 9910 ش��عبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ اجرائیه

4/130 ش��ماره پرون��ده: 139504002003000088/1 ش��ماره بایگانی 
پرونده: 9500212/1 ش��ماره آگهی ابالغی��ه: 139503802003000052 
بدین وس��یله به 1- اتحادیه ش��رکتهای تعاونی بازرگانی فرش دستباف 
اصفهان، به نشانی اصفهان خیابان سجاد تقاطع دوم و 2- اصغر صادقی، 
نام پدر :حسن، شماره شناسنامه: 28، شماره/ شناسه ملی: 5659813461 
به نشانی اصفهان خیابان س��جاد تقاطع دوم و 3- حسن حیدری، نام پدر: 
سلطانعلی، شماره شناسنامه: 51834، شماره/ شناسه ملی: 1280944791، 
به نش��انی اصفهان خیابان س��جاد تقاطع دوم و 4- غالمحس��ین کریمی 
احمدآبادی، نام پدر: صفر علی، ش��ماره شناس��نامه: 9، شماره/ شناسه 
ملی: 1111682984 به نشانی اصفهان خیابان سجاد تقاطع دوم و 5- اکبر 
اکبری پیشه، نام پدر: عبدالرحیم، شماره شناس��نامه: 3، شماره / شناسه 
 ملی: 5419277281 به نش��انی اصفهان خیابان س��جاد تقاطع دوم ابالغ 

می شود که بانک کشاورزی شعبه اصفهان به استناد قرارداد بانکی شماره 
688423229 مورخ 1379/11/27 جهت وصول مبلغ 634/545/194 ریال 
اصل و مبلغ 61/472/652 ریال س��ود و مبلغ 70620433 ریال خس��ارت 
تاخیر تادیه تا تاریخ 1394/05/17 و از تاریخ مذکور تا روز تس��ویه کامل 
بدهی روزانه 382/466 ریال خسارت روزانه به انضمام حق الوکاله وکیل 
طبق مقررات علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 
9500212/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1395/02/23 
مامور پس��ت، محل اقامت شما به شرح متن سند ش��ناخته نشده، لذا بنا به 
تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرایی علیه شما جریان خواهد یافت. م الف: 10123 رئیس 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )269 کلمه، 3 کادر(
مفاد آراء

3/573 آگه��ی مف��اد آراء)قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی (هیات حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت 

اسناد وامالک جوشقان
آگهی مفاد آراءقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیئت حل اختالف 
مستقر در ثبت جوشقان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در 
دو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه های کثیر االنتش��ار و محلی 
آگهی میشود تا شخص یا اش��خاصی که به آراءمذکور اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد وامالک جوشقان تسلیم ورسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسلیم 
نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانون��ی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشقان 
مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نمی باشد  .                                                                      
1- رای ش��ماره 139560302119000039 م��ورخ  1395/02/26- 
آق��ای  غالمرضا رحمان��ی  فرزند احمد به ش��ماره مل��ی 1262648270 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی پالک شماره 835 فرعی  از 21  اصلی  واقع 

کامودربخش ثبتی جوشقان به مساحت 346/55 متر مربع. 
2- رای شماره139560302119000038 مورخ  1395/02/26- آقای علی 
عبدالهی  فرزند صفرعلی  به ش��ماره ملی 1260864367 ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره 476 فرعی  از 21  اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان به 

مساحت 185/72 متر مربع.    
تاریخ انتشار نوبت اول پنج شنبه 27 / 03  /1395

تاریخ انتشار نوبت دوم شنبه  12  /04 /1395
م الف: 8435 حسین نوروز رئیس ثبت اسناد و امالک جوشقان       

ابالغ وقت رسیدگی
4/86 در خص��وص پرونده کالس��ه 590/95 خواهان رض��ا اصغرزاده 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت نادر ملکوتی خواه تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 95/6/2 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
– اول خیابان ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
13 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 9845 ش��عبه 13 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(



روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی    شماره 1898   شنبه 12 تیر 1395  26 رمضان 1437 12
خبرخبر

 رییس کمیس��یون بازی های رایانه ای اس��تان اصفهان گف��ت: اصفهان
در عرصه بازی های رایانه ای پیشتاز است.

محمدمه��دی کاظمی اظه��ار داش��ت: نخس��تین کمیت��ه بازی های 
 رایانه ای ویژه بانوان، در کمیس��یون بازی های رایانه ای اس��تان اصفهان

تشکیل شده است. وی بیان داشت: امروز وسعت و گستردگی بازی های 
رایانه ای آنقدر زیاد است که دیگر نمی توان جلوی پیشرفت این بازی ها 
را گرفت و تنها باید در فکر سازمان دهی و فرهنگ استفاده درست از این 

بازی ها باشیم.
رییس کمیسیون بازی های رایانه ای استان اصفهان تصریح کرد: حدود 
۴۶ میلیون نفر در ایران، درگیر بازی های رایانه ای هستند. تا پیش از سال 
۸۶، این موضوع جزو اوقات فراغت جامعه بود؛ ولی از سال ۸۶، با تدبیری 
که در دولت انجام گرفت، بازی های رایانه ای به عنوان ورزش شناخته شد.

وی با بیان اینکه برگزاری لیگ بازی های رایانه ای، به انسجام یافتن این 
مس��ابقات کمک می کند، اضافه کرد: بازی های رایانه ای، ۲۵ سال پیش 
وارد ایران شد که در ابتدا با دس��تگاه هایی مانند آتاری، سگا، میکرو و... 
انجام می شد و کم کم دستگاه های جدید، مثل رایانه نیز اضافه و بازی های 

رایانه ای، جزو تفریحات نسل جوان و خانواده ها قرار گرفت.
کاظمی گفت: پیش از این، کار منس��جمی در مبحث بازی های رایانه ای 
نداشتیم و باید بدانید که این بازی ها، محاسن و معایب بسیاری دارد که 

این معایب باید کنترل شوند.
وی با بیان اینکه برای س��اماندهی بازهای رایانه ای، حمایت های جدی 
مسئوالن ضرورت دارد، اظهار داشت: برای دور کردن جوانان از تفریحات 
ناسالم از جمله قلیان، به ایجاد فضاهای سالم برای پر کردن اوقات فراغت 
جوانان، از جمله ایجاد سالن های  بازی های رایانه ای نیاز است که در این 
حوزه، با استانداری و شورای اسالمی ش��هر اصفهان و مخابرات مذاکره 

داشتیم.
رییس کمیسیون بازی های رایانه ای استان اصفهان ادامه داد: نخستین 
دوره بازی های رایانه ای اصحاب رس��انه کش��ور به میزبانی اصفهان، در 

آذرماه امسال برگزار می شود.

رییس کمیسیون بازی های رایانه ای استان اصفهان:

اصفهان در عرصه بازی های 
رایانه ای، پیشتاز است

روزگار سپری شده شهروندان سالخورده در شهر خوش نیست. 
با وجود همه تالش های مدیریت شهر اصفهان برای مناسب 
سازی عبور و مرور این قشر از شهروندان، هنوز برخی از اماکن 
عمومی،  معابر، خیابان ها،  پارک ها و مراکز تفریحی شهر، برای 
حضور سالمندان مناسب نیست و آنها نمی توانند به راحتی 

مانند دیگر شهروندان، از امکانات شهر استفاده کنند.
 سالمندان اصفهانی، مانند سالمندان دیگر شهرهای  کشور، 
برای استفاده از خدمات عمومی نهادهای شهر، بانک، اماکن 
فرهنگی، هنری و تفریحی و مطب های پزش��کان، با مشکل 
مواجه اند و حتی استفاده از اتوبوس برای سفرهای شهری نیز 
برای آنها دشوار است. قرار است با تالش مدیریت شهر و توجه 
به سالمندان در برنامه ریزی ها، زمینه استفاده آنها از امکانات 

شهری  فراهم و روزگارشان خوش شود.
س��المندی با کاهش توانایی های جس��می و از دست دادن 
 برخ��ی ارزش ه��ا و امتیازها همراه اس��ت. ش��هر ای��ده آل،

شهری است که در آن، عدالت ش��هروندی رعایت شده باشد 
و همه شهروندان ، حتی س��المندان که بخشی از شهروندان 
آسیب پذیر ش��هر به ش��مار می آیند، بتوانند از فضاهای آن 
اس��تفاده کنند. در وضعیتی ک��ه طرح های ش��هری باید به 
شهروندان س��الخورده کمک کند تا آنها از خیابان های شهر 
به راحتی استفاده کنند و لذت ببرند، برخی از خیابان ها برای 
تردد سالمندان مناسب سازی نشده و این مشکلی است که هر 

روز، این گروه از شهروندان با آن روبه رو هستند.
فراهم شدن موقعیت، برای برخورداری سالمندان 

از مواهب شهر
معاون فرهنگی اجتماعی ش��هرداری اصفهان، با بیان اینکه 
ش��هر، خانواده ای بزرگ اس��ت که اعضای متنوع با گروهای 
 س��نی متفاوتی دارد، از وظیف��ه مدیریت ش��هر، در توجه به
 گ��روه ه��ای متن��وع ش��هروندان ب��ه وی��ژه س��المندان،
 در برنامه ریزی های شهری گفت. علی قاس��م زاده، با تاکید

بر اینکه اگر مسئول خانواده بزرگ شهر، متوجه تنوع در اعضای 
خانواده نباش��د، در اجرای عدالت دربرنامه ریزی موفق عمل 
نکرده است، عنوان کرد: طرح منزلت شهروندی در راستای این 
نگاه اجرایی می شود و بر اساس آن، همه شهروندان با وجود 
شرایط متفاوت شان، در برنامه ریزی ها مد نظر قرار می گیرند 

و سالمندان نیز یکی از محورهای این طرح هستند.
معاون فرهنگی اجتماعی ش��هرداری اصفهان، با بیان اینکه 
سالمندان به دلیل شرایط سنی و جسمی، به راحتی در شهر 
تردد نمی کنند و نمی توانند از مواهب شهراستفاده کنند، بر 
فراهم شدن موقعیت مناسب، برای برخورداری این گروه خاص 

از شهروندان از مواهب شهر، تاکید کرد.
 سالمندان، سرمایه های شهرند، نه سربار

قاسم زاده، سالمندان را ریشه جامعه دانست و تاکید کرد: اگر 
سالمندان مورد بی مهری قراربگیرند، آسیب، تنها متوجه آنها 

نخواهد شد و کل جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وی با بیان اینکه نگاه فرهنگ دینی ما به س��المندان ارزشی 
است، عنوان کرد: براساس این نگاه، سالمندان سربار تلقی نمی 

شوند و به عنوان سرمایه باید مورد توجه قرار گیرند.
پاس��خگویی به نیازهای روانی و اجتماعی سالمندان و تامین 
فرصت های الزم برای برقراری تعامالت ب��ا دیگر گروه های 

سنی و اجتماعی در شهر، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
فضای عمومی ش��هری از پتانسیل مناس��بی برای پاسخ به 
این نیاز سالمندان برخوردار اس��ت؛ اما حضور سالمندان در 
ش��هر، به میزان بس��یاری به فضای عمومی ش��هری وابسته 
است که مناسب این گروه س��نی باشد؛ چرا که افراد سالمند، 
قابلیت ه��ای محدودی دارن��د و اگر فضای عمومی ش��هری 
مناسب حضور این گروه سنی نباش��د، آسیب های فیزیکی 
و روانی زیادی به آنها وارد می ش��ود. س��المندان، گروهی از 
ش��هروندان هس��تند که اوقات فراغت بس��یار دارند و امکان 
اس��تفاده آنها از فضاهای ش��هری برای انج��ام فعالیت های 

اختیاری و اجتماعی، بیش از دیگر اقش��ار ش��هروندان است 
وآنها ب��رای گذران اوق��ات فراغت و پی��اده روی، به فضاهای 
شهری می آیند. مناس��ب سازی فضاهای ش��هری عمومی 
 برای حرکت مستقل و آس��ان آنها در شهر، ضروری است و به

فراهم ش��دن زمینه برق��راری روابط اجتماعی، مش��ارکت 
ش��هروندی و فعالیت های س��ازنده آنها نیز کمک می کند. 
ی��ادآور می ش��ود در طرح منزلت ش��هروندی ک��ه از تیرماه 
 امس��ال اجرایی ش��ده، بر مناس��ب س��ازی اماک��ن عمومی

در حال ساخت در اصفهان، تاکید شده است.
 اختصاص ردیفی در بودجه 95 به مناسب سازی

معاون فرهنگ��ی اجتماعی ش��هرداری اصفهان، در پاس��خ 
به این س��وال که تکلیف مناس��ب س��ازی مراکز تفریحی و 
گردشگری موجود اصفهان چه می شود، گفت: مناسب سازی، 
 دغدغه مدیریت شهری اس��ت و در بودجه 9۵ نیز ردیفی به

مناسب س��ازی اختصاص داده ش��ده و مناسب سازی برخی 
از نقاط ش��هر ک��ه ش��هروندان از آنها بیش��تر اس��تفاده می 
 کنند، آغاز ش��ده اس��ت. به گفته وی، مناسب س��ازی پارک

شهید رجایی، پاتوق بازنشستگان، آغاز شده است و از این الگو 
در دیگر نقاط شهر استفاده می ش��ود. طرح » شهر دوستدار 
س��المند« در بس��یاری از جهان اجرا ش��ده و بر اساس  این 
ط��رح، معیارهای اصلی در طراحی سیس��تم ه��ای خدمات 
شهری در بخش های مختلف، چگونگی تناسب این خدمات 
با نیازهای س��المندان اس��ت که از جمله این بخش ها، می 
توان به حمل و نقل، آموزش، بهداش��ت و درمان، ارتباطات، 
 مسکن، مبلمان شهری و نوع مناسبات اجتماعی و فرهنگی

اش��اره کرد. در چنین شهری، س��المندان برای اس��تفاده از 
امکانات و تسهیالت ش��هری، کوچک ترین مشکلی ندارند: 
برای رفت و آمد ش��هری از خودروهای مناس��ب سازی شده 
 اس��تفاده می کنند و در عبور و م��رور، ایمنی کام��ل دارند.

در این ش��هر، پارک ه��ا و میادی��ن، فضاهای س��بز و معابر 
 عمومی، مناس��ب اس��تفاده س��المندان هس��تند و از مراکز

ویژه ای برای گذران اوقات فراغت سالمندان برخوردارند.
 مراکز تفریح�ی ویژه س�المندان، باید در محالت 

احداث شود 
ندا واشیانی پور، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان، با تاکید 
بر اینکه  س��المندان، گنجین��ه ای از تجربه هس��تند و باید 
حرمتشان حفظ و به سالمت روح و جسمش��ان توجه شود، 
 خاطرنش��ان کرد: در گذش��ته خان��واده ها گس��ترده بوده و

هیچ وقت س��المندان تنها نبودن��د؛ ولی ام��روزه خانواده ها 
کوچک و سالمندان تنها هس��تند و نیاز است مراکز تفریحی 
ویژه آنها، با رویک��رد محله محور تعریف ش��ود. به گفته وی، 
اکنون دراصفهان، باغ تجربه، تنها مرکز تفریحی س��المندان 
است که به دلیل دشواری در دسترسی، استفاده از این مکان 

برای آنها سخت است.
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مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان:

خودکشی در اصفهان سیر نزولی دارد
مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان خبر داد؛

تکمیل سنگفرش میدان امام)ره( و خیابان سپه

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: 
خوش��بختانه از ابتدای س��ال جاری تا کنون، 
نسبت به مدت مش��ابه سال گذش��ته، تعداد 
خودکشی در سطح اس��تان اصفهان با کاهش 

روبه رو بوده است.
 علی س��لیمانی پور، با اش��اره به اینک��ه اخیرا

به دلیل رسانه ای شدن برخی از خودکشی ها 
در س��طح اس��تان اصفهان، برخی، از افزایش 
 آمار خودکش��ی ها در اس��تان خبر می دهند،

اظهار داشت: این در حالی اس��ت که با توجه 
به برآورد آم��اری در مراکز پزش��کی قانونی، 
خوش��بختانه در اس��تان اصفه��ان، با کاهش 

خودکشی ها روبه رو بوده ایم.
 وی در ادام��ه، با اش��اره ب��ه اینکه ارای��ه آمار

خودکشی برای رس��انه ها امکان پذیر نیست، 
افزود: سیاست های دستگاه قضایی، مبنی بر 

عدم اطالع رسانی، درخصوص این آمار است.
 مدیرکل پزش��کی قانون��ی اس��تان اصفهان،

در ادامه، با بیان اینکه روش های خودکشی نیز 
بعضا ش��بیه به هم بوده است، اضافه کرد: باید 

توجه داشته باش��یم که برخی از اخبار مندرج 
در رسانه ها درخصوص روش های خودکشی، 
در واقع ارایه راهکاری برای مستعدان این نوع 

تفکرات است.

مدیر منطق��ه 3 ش��هرداری اصفه��ان گفت: 
 عملی��ات س��نگفرش می��دان ام��ام)ره( و

خیابان سپه تکمیل شد.
  حس��ین کارگ��ر اظهارک��رد: ب��ا توج��ه ب��ه

درپی��ش ب��ودن راهپیمای��ی روز جهان��ی 
 قدس، عملیات س��نگفرش میدان امام)ره( و

خیابان سپه که از ابتدای سال جاری آغاز شد، 
با سرعت چشمگیری به اتمام رسید.

وی افزود: ب��ا اجرای این طرح، ح��دود ۲ هزار 
مترمربع از فضای سبز مسیر عبور راهپیمایان 
روز جهانی قدس نیز هموار و مزین شده است.

مدی��ر منطقه 3 ش��هرداری اصفه��ان تصریح 
کرد: این پ��روژه، از غرب می��دان امام، خیابان 
س��پاه، حدفاصل چهارراه استانداری تا میدان 
امام، داخل می��دان و خیابان حافظ، حدفاصل 
میدان تا خیابان آقانوراهلل نجف��ی ادامه دارد.
 کارگ��ر خاطرنش��ان ک��رد: دو فاز ای��ن طرح
 ب��ه اتم��ام رس��یده و عملی��ات س��نگفرش

فاز سوم آن، در خیابان حافظ و قسمت نهایی 
خیابان س��پاه، بعد از ماه مبارک رمضان انجام 

خواهد ش��د.وی هزینه اجرای این طرح را ۲۸ 
میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در اجرای این 
طرح، از سنگ مرغوب هتن آباد به ضخامت 7 

سانتیمتری استفاده شده است.

روزگار سپری شده شهروندان سالخورده در اصفهان؛

مناسب سازی شهر، از پاتوق بازنشستگان آغاز شد

 نماینده م��ردم اصفهان در مجلس گف��ت: دولت تدبیر و امید، مس��یر خوبی را در
سیاست های اقتصادی در پیش گرفته؛ اما تعداد زیادی از برنامه ها و سیاست ها، 
اجرایی نشده اس��ت. حمیدرضا فوالدگر در جمع خبرنگاران، اغلب سیاستگذاری 
 های دولت را در بخش امور اقتصادی،  مورد قبول مجلس دانس��ت و گفت: بیشتر

سیاست های اقتصادی دولت درست بوده؛ اما در اجرا، ناموفق عمل کرده است.
 مجلس دهم تخصصی تر، اما کم تجربه است

فوالدگر همچنین در باره مجلس دهم گفت : این مجلس از نظر ترکیب تخصص ها 
متنوع، اما کم تجربه است. سال اول همه ادوار مجلس، به تجربه اندوزی نمایندگان 

جدید اختصاص دارد و کار زیادی نمی توان انجام داد.
وی با بیان اینکه برنامه ششم، از اقدامات مهم پیش روی مجلس است، تصریح کرد: 
در دوره گذشته، تحت عنوان الیحه، احکام ضروری برنامه ششم، از سوی دولت به 

مجلس ارایه شد و در کمیسیون تلفیق، به دلیل اختالفات موجود، رد شد.
فوالدگر افزود: امیدواریم الیحه برنامه ششم، زودتر به مجلس ارایه شود تا بودجه 
9۶، بر پایه این برنامه تنظیم و محورهای اقتصاد مقاومتی نیز در برنامه لحاظ شود.

 هیچ جریان سیاسی، در مجلس دهم اکثریت ندارد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، در ادامه با بیان اینکه هیچ کدام از 
جریانات فکری و سیاسی کشور، اکثریت قاطع را در مجلس ندارد، افزود: ترکیب و 

تخصص ها و سالیق، در مجلس دهم متنوع است.
وی تفکر سیاسی حاکم بر مجلس جدید را متعادل ارزیابی کرد و افزود: تعداد افراد 

وابسته به دو جناح سیاسی در این مجلس، به شکل تقریبی برابر است و هیچ یک از 
آن ها، جریان غالب مجلس نیستند . فوالدگر گفت: از مجموع 1۵ کمیسیون موجود 
در مجلس، 13 کمیسیون به فراکسیون والیت و دو کمیسیون به فراکسیون امید 
تعلق دارد. وی مهم ترین اقدامات الزم را درحوزه فرهنگ، توجه به زیرساخت ها و  
نظارت ها دانست و افزود: در حوزه اجتماعی نیز باید به آسیب های موجود رسیدگی 

کرد که پیش نیاز هر دو بخش فرهنگ و اجتماع نیز اقتصاد است.
 سرمایه گذاری خارجی، در جهت اقتصاد مقاومتی است

وی با اشاره به اهمیت س��رمایه گذاری خارجی در کش��ور گفت: سرمایه گذاری 
 خارجی، هم در راس��تای سیاس��ت های مجلس و هم در راس��تای سیاست های

اقتصاد مقاومتی است؛ به شرط اینکه به تعطیلی واحدها و تولیدات داخلی منجر 
نشود. فوالدگر گفت: مجلس، از سیاست دولت درباره کاهش نرخ سود و تسهیالت 
بانکی حمایت می کند. وی با بیان اینکه یارانه در زندگی بیش از ۵0 درصد مردم، 
 هیچ نقشی ندارد، تصریح کرد: تاکنون س��ه میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه

حذف شده اند و تا پایان سال جاری، این رقم باید به ۲0 میلیون نفر برسد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به طرح تحول نظام سالمت 
گفت: طرح سالمت نباید به پرداخت ها محدود گردد؛ بلکه باید در زیرساخت ها و 

بیمارستان ها هزینه شود.
وی با بیان اینکه نظام پرداخت ها در وزارت بهداش��ت و درمان باید عادالنه شود، 

افزود: بخشی از حقوق های نجومی، مرتبط با بهداشت و درمان است.

اس��تاندار اصفهان گفت: واحدهای صنعتی و کش��اورزی کوچک، باید توس��ط 
دستگاه ها بیشتر مد نظر قرار گیرند و حمایت شوند.

رس��ول زرگرپور، در یازدهمین جلسه س��تاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان، 
با اش��اره به گزارش ارایه شده بسیج س��ازندگی در زمینه مردمی کردن اقتصاد 
مقاومتی گفت: بسیج س��ازندگی در این راستا، در دو سه س��ال گذشته یکصد 

میلیارد تومان تسهیالت ارایه و 10 هزار شغل ایجاد کرده است.
 وی با اش��اره ب��ه اینک��ه هماهنگ��ی ب��رای مردمی ک��ردن اقتص��اد مقاومتی
 در بس��یج س��ازندگی، از س��ه چهار س��ال پیش ص��ورت گرفته اس��ت، گفت:

در حال حاضر، هماهنگی با بخش های کشاورزی و صنعتی مدنظر قرار گرفته و 
فعالیت ها، طبق استانداردها در حال انجام است.

زرگرپور، با اشاره به ایجاد اش��تغال های خانگی توس��ط واحدهای ُخرد گفت: 
کمیته امداد امام خمینی)ره(، سال گذشته، هشت هزار شغل ایجاد کرد که باید 

این قبیل بخش ها تقویت شوند.
استاندار اصفهان افزود: اشتغال در واحدهای کشاورزی و صنعتی کوچک، باید 
مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که می تواند بخش��ی از مشکالت مربوط به اشتغال را 
حل کند. وی از همه دستگاه ها خواست که در صدور مجوز و سایر درخواست ها، 

از واحدهای صنعتی و کشاورزی کوچک حمایت کنند.
زرگرپور، با اش��اره به اینکه در شرایط فعلی، دس��تگاه ها باید تفسیر موسعی از 
قانون داشته باشند، گفت: بخشی از عدم س��رمایه گذاری ها در استان، به دلیل 

سختگیری دستگاه های اجرایی و عدم تفس��یر موسع از قانون است. وی افزود: 
 دس��تگاه ها یک وظیفه کلی درباره اجرای پروژه های اقتص��اد مقامتی دارند و

در کنار این وظیفه، پروژه ها نیز باید مورد پیگیری و نظارت قرار گیرد.
اس��تاندار اصفهان، با اشاره به گزارش بس��یج س��ازندگی افزود: مردمی کردن 
 اقتصاد مقاومتی، طی مراحل پنجگانه رصد،پژوهش،آموزش، گفتمان سازی و

اقدام عملی انجام خواهد شد.
 در این جلسه، بسیج س��ازندگی و اتاق بازرگانی استان، گزارش��ی از برنامه ها و

اقدام های خود در  زمینه مردمی کردن اقتصاد مقاومتی ارایه کردند.

نماینده مردم اصفهان:

دولت، مسیر خوبی را درسیاست های اقتصادی در پیش گرفته است
استاندار اصفهان: 

واحدهای تولیدی کوچک، باید بیشتر حمایت شوند

مدیر شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

تولید آبزیان پرورشی در قفس، در اصفهان اجرایی شد

 مدیر ش��یالت و آبزیان س��ازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان گفت: تولید آبزیان پرورش��ی در قفس،به 
عنوان یک طرح نو، در اصفهان به اجرا گذاشته شده 
است. محمدرضا عباسی اظهار داشت: اجرای طرح  
رهاسازی ماهیان سردآبی و گرم آبی در دریاچه های 
پشت سد، یکی از طرح های مدیریت شیالت استان 
اصفهان از گذش��ته تا به حال بوده است. وی بیان 
داشت: اجرای طرح های نوین آبزی پروری در منابع 
محدود آبی استان، با هدف استفاده مفید و موثرتر، 
از  اهدافی اس��ت که در این راستا، می توان به طرح 

»پرورش ماهی در قفس« اشاره کرد.
عباسی اضافه کرد: می توان با مدیریت و برنامه ریزی 
مناس��ب و انتخاب بهترین مکان اجرای این طرح 
در س��طح اس��تان اصفهان، گام بلن��دی در جهت 
افزایش آبزیان برداشت. وی ادامه داد: تولید ساالنه 
حدود 900 تن ماه��ی از این منابع، با رهاس��ازی 
بچه ماهی و تولیدات طبیعی این منابع در اس��تان 
اصفهان، بخشی از س��هم آبزی پروری استان را به 
خود اختصاص داده است. عباسی گفت: با استقرار 
قفس در دریاچه های پش��ت س��د و آب بندان های 

استان و تغذیه دس��تی ماهیان، با توجه به شرایط 
 کمی و کیف��ی آب، می ت��وان گام ج��دی دیگری

در راس��تای تولید آبزیان پرورشی و اشتغال زایی و 
کسب درآمد برداشت.

رییس پلیس آگاهی اس��تان اصفهان، از رش��د ۶۵ درصدی کشفیات 
کاالی قاچاق در 3 ماهه نخست امسال،در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل خبر داد.
 س��رهنگ س��تار خس��روی اظهار داش��ت: قاچ��اق کاال، ی��ک جرم
 س��ازمان یافت��ه و ب��ا اه��داف از پی��ش تعیین ش��ده، ب��رای نابودی

زیر س��اخت های اقتصادی، گس��ترش فقر، بیکاری، نابودی تولیدات 
داخلی و تهدید جدی ساختارهای فرهنگی و اجتماعی کشور است که 
اگر جدی گرفته نشود، تمام اقتصاد کش��ور را با تهدید و چالش جدی 

مواجه خواهد کرد.
وی افزود: از ابتدای امسال، قرارگاه تشدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
استان اصفهان تشکیل ش��د که این قرارگاه در نظر دارد با هم افزایی و 
هماهنگی بیشتر تمام  یگان های نیروی انتظامی و سازمان های دخیل 
در امر مبارزه با قاچاق، این معضل را جدی تر و هوشمندانه تر دنبال کند.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان بیان کرد: قرارگاه مبارزه با قاچاق 
کاال در استان اصفهان، به ریاست استاندار ماهیانه تشکیل می شود که 
خوشبختانه در این زمینه، اهتمام ویژ ه ای در بین مسئوالن سازمان های 

مرتبط وجود دارد.
وی افزود: مقابله با قاچاق در استان اصفهان تشدید شده و برنامه هایی 
برای تقویت و تجهیز ایس��تگاه های ایس��ت و بازرس��ی ب��رای کنترل 

محموله ها، در حال اجراست .
خس��روی گفت: در 3 ماهه نخس��ت امسال، کش��فیات کاالی قاچاق، 
 ۶۵ درصد رش��د و کش��فیات پرونده های باالی یک میلی��ارد ریال هم

۴7 درصد رشد داشته و 19۵ دس��تگاه خودرو نیز تاکنون توقیف شده 
است.

وی با اش��اره به اینکه تمرکز پلیس، روی پرونده ه��ای کالن و مقابله با 
دانه درشت های قاچاق است، عنوان داشت: تاکنون ۴ باند اصلی در این 
زمینه منهدم ش��ده که در قانون جدید مبارزه با قاچاق، مجازات های 

سختی برای قاچاقچیان پیش بینی شده است.
 رییس پلیس آگاهی اس��تان اصفه��ان، مبارزه با قاچ��اق را یک پدیده

چند بعدی دانس��ت و ادام��ه داد: در این بین، نقش م��ردم هم در این 
 مبارزه بس��یار جدی اس��ت و این ج��رم خطرناک، با هم��کاری مردم

قابل کنترل خواهد بود؛ به ش��رطی که مردم با نخریدن کاالی قاچاق، 
در این مبارزه سهیم شوند و با این اقدام، در ایجاد اشتغال برای جوانان 

این کشور قدم بردارند.
وی در پایان، بیشترین کاالهای قاچاق ورودی را به استان اصفهان، برنج، 
قطعات یدکی، کیف و کفش، البسه، پارچه و لوازم آرایشی و بهداشتی 
دانس��ت و با بیان این که پلیس، خدمتگزار مصمم ب��ه مبارزه جدی با 
این تجارت سیاه و پنهان است، خاطرنش��ان کرد: به کسانی که در این 
راه خطرناک قدم برمی دارند، هش��دار می دهیم آینده خود، خانواده و 
کشور را همواره در نظر داشته باشند و از خرید و مصرف کاالی قاچاق 

پرهیز کنند.

رییس پلیس آگاهی اصفهان خبر داد:

 رشد ۶5 درصدی کشفیات
کاالی قاچاق در اصفهان
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حضور نیروهای امنیتی ۵۵ کشور 
در المپیک 

 ممانعت تیم سوان اصفهان 
از رویایی با نماینده اسرائیل 

مسئوالن برگزاری المپیک ۲۰۱۶ قرار است با استفاده از ۸۵ هزار 
نیرو از تأمین امنیت این بازی ها مطمئن شوند.

المپیک ۲۰۱۶ ریو ش��اهد حضور بزرگ ترین نی��روی امنیتی در 
تاریخ ای��ن بازی ها خواهد بود؛ بازی هایی که نیروهای ۵۵ کش��ور 

جهان در تامین امنیت آن مشارکت خواهند داشت.
یکی از مقامات وزارت دادگستری برزیل در همین خصوص اعالم 
کرد که ۸۵ هزار نیروی امنیتی با حضور در خیابان های ریودوژانیرو، 
امنیت الزم برای برگزاری ی��ک تورنمنت امن و صلح آمیز را تامین 

می کنند.
آندری رودریگز، مسئول تامین امنیت در وزارت دادگستری برای 
رویدادهای مهم، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که برزیل آماده 
است یک دوره بازی های بی خطر و امن را برای کسانی که قرار است 

به ریودوژانیرو بروند، برگزار کند.
انتظار می رود بیش از ۵۰۰ هزار توریس��ت و ۱۰ هزار ورزشکار در 
زمان برگزاری بازی های المپیک بین روزهای ۵ تا ۲۱ آگوست )۱۵ 

تا 3۱ مرداد( در ریودوژانیرو حضور داشته باشند.
رودریگز همچنین اعالم کرد که ۲۰ هزار افسر برزیلی آموزش های 
امنیتی الزم را دیده اند. همچنین کشور آمریکا به 4۰۰ برزیلی در 

۱۵ دوره امنیتی مختلف آموزش داده است.

در المپیک ورزشی ارامنه ۲۰۱۱، تیم فوتبال باشگاه سوان ارامنه اصفهان 
حاضر به رویارویی با تیم رژیم صهیونیستی نشد تا افتخار بزرگی در کارنامه 

این تیم ورزشی ثبت شود.
از ابتدای انقالب اسالمی ورزشکاران ایرانی به دلیل به رسمیت نشناختن 
رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین، حاضر به رویارویی با 

وررزشکاران رژیم غاصب اسرائیل نبوده اند.
رویارویی نکردن با ورزش��کاران این رژیم جعلی به ورزشکاران و تیم های 
مسلمان محدود نمی شود و باشگاه س��وان ارامنه اصفهان نیز این افتخار 

بزرگ را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
مدیر باشگاه سوان ارامنه اصفهان با بیان اینکه افتخار می کنیم با تیم  رژیم 
صهیونیستی دیدار نکردیم، اظهار داشت: مسابقات المپیک ارامنه ۲۰۱۱ 
به میزبانی ارمنستان برگزار می ش��د و تیم فوتبال باشگاه سوان نیز برای 

حضور در این رقابت ها راهی ارمنستان شد.
وازگن آندریاس��یان افزود: زمانی که به ارمنستان رس��یدیم، قرعه کشی 
مسابقات انجام و تیم ما بر حسب قرعه با تیم اسرائیل روبه رو شده بود.  وی 
با بیان اینکه پس از اطالع از قرعه کشی به مسئوالن برگزاری اعالم کردیم 
که حاضر به مصاف با این تیم نیستیم، یادآور ش��د: بازیکنان و کادر فنی 
تیم فوتبال سوان نیز اعالم کردند که به خاطر جنایات صهیونیست ها در 
سرزمین های اشغالی برابر تیم رژیم غاصب صهیونیستی بازی نمی کنند 
زیرا تمام مردم جهان از جنایات رژیم اش��غالگر در سرزمین های اشغالی 

آگاه هستند.
آندریاس��یان با بیان اینکه پس از اع��الم انصراف ما از دی��دار با تیم رژیم 
صهیونیس��تی، مس��ئوالن برگزاری بازی های المپیک ارامنه جهان از ما 
خواستند تا از این اقدام چشم پوشی کنیم، بیان داشت: در جواب مسئوالن 
المپیک ارامنه تأکید کردیم ما ایرانی هستیم و به خاطر دفاع از آرمان های 
انقالب اسالمی ایران حاضر نیستیم با تیمی از رژیم اشغالگر مسابقه بدهیم.

 وی بی��ان داش��ت: ارامنه ای��ران همچون س��ایر هموطنان خ��ود، رژیم 
صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسند و یکی از افتخارات ارامنه اصفهان 
این است که تیم س��وان ارامنه جهان مقابل تیم رژیم صهیونیستی حاضر 

به مسابقه دادن نشد.

منهای فوتبال ریو 2016

پخش ورزش از تلویزیون

پسر، تماشاگر مسابقه پدر!

روزبهانی تنها نماینده ایران در ریو

 ش��ناگر تیم ملی آمریکا در مس��ابقات انتخابی این کشور در ماده
 ۲۰۰ پروانه در رده نخس��ت قرار گرفت و ب��ه این ترتیب پنجمین 

حضورش را در المپیک تجربه خواهد کرد.
مایکل فلپس اس��طوره ش��نای جهان و دارن��ده ۱۸ مدال طالی 
المپیک، در ریو پنجمین حضورش را به عنوان یک شناگر المپیک 
تجربه می کند. وی نخستین شناگر آمریکایی است که سابقه حضور 

در ۵ المپیک را دارد.
این ش��ناگر 3۱ س��اله آمریکایی موفق ش��د در انتخابی مسابقات 
در آمریکا در ش��نای ۲۰۰ متر پروانه با زمان ۱:۵4.۸4 در جایگاه 
 نخس��ت قرار بگیرد. تام ش��یلد دیگر ش��ناگر آمریکا در رده دوم

 قرار  گرفت. این دو ورزشکار برتر برای حضور در المپیک ریو در تیم 
شنای آمریکا به مصاف حریفان می روند.از نکات جالب این مسابقه 

حضور همسر و فرزند چندماهه فلپس در سالن مسابقه بود.
مایکل فلپس با ۱۵ سال سن در المپیک ۲۰۰۰ سیدنی نخستین 
حضورش را در این میدان بزرگ تجربه کرد. او در این بازی ها هیچ 
مدالی کسب نکرد و در ۲۰۰ متر پروانه نیز با کسب عنوان پنجمی 

به کار خود پایان داد.
فلپس 4 س��ال بع��د در المپیک آت��ن ۶ مدال طال کس��ب کرد و 
موفقیت های این ورزش��کار در المپیک های بعدی هم ادامه پیدا  
کرد. وی پیش از این اعالم کرده بود المپیک لندن آخرین حضورش 

در این بازی هاست، اما بازهم به میادین بازگشت.

3 ملی پ��وش بوکس حرفه ای ایران که باید در مس��ابقات کس��ب 
سهمیه المپیک ریو به ونزوئال می رفتند، به دلیل عدم صدور روادید 

از این سفر بازماندند.
 س��جاد محراب��ی، س��جاد محمدپ��ور و امی��ن قاس��می پ��ور، 
س��ه ملی پوش بوکس حرفه ای ای��ران که قرار بود در مس��ابقات 
 حرفه ای ونزوئال )آخرین مسابقه کسب سهمیه المپیک( شرکت 
کنند، به دلیل عدم صدور روادیدش��ان نتوانس��تند به این کشور 

سفر کنند. 
بدین ترتیب و به طور قطع، بوک��س ایران در المپیک ریو تنها یک 

نماینده خواهد داشت. 
این سه بوکسور قرار بود از ایران به آلمان بروند و از آنجا به فرانسه 
سفر کنند و پس از حضور ۱۲ ساعته در این دو فرودگاه و اخذ ویزای 
فرودگاهی، عازم ونزوئال شوند که فرانس��وی ها ویزای فرودگاهی 

صادر نکردند و سفر این سه بوکسور به ونزوئال نیز لغو شد. 
احس��ان روزبهانی در وزن ۸۱ کیلوگرم، تنها نماینده ایران در ریو 
خواهد بود که س��همیه خودرا از مسابقات بوکس حرفه ای گرفت.

روزبهانی در المپیک ۲۰۱۲ لندن هم حضور داشت و تا جمع هشت 
بوکسور پایانی هم باال رفت.

ریزش ذوب آهن در فصل نقل و انتقاالت همچنان ادامه 
دارد و ای��ن بار بازیکن دیگ��ری از بین مهره های خوب 
و باکیفی��ت ذوب آهن جدا ش��د تا فوتبال��ش را در تیم 
س��ایپا ادامه دهد. جدایی مسعود حس��ن زاده در حالی 
قطعی ش��د که شنیده می ش��ود ذوب آهنی ها از بابت 
ص��دور رضایت نام��ه او مبلغی در ح��دود ۷۰۰ میلیون 
توم��ان به حس��اب خودش��ان واریز کردن��د و از این راه 
دس��ت به درآمدزایی ه��م زده اند ت��ا از طریق این پول 
حداقل درصدی از مش��کالت مالی خودشان را کم کنند. 
در ای��ن میان و بع��د از جدایی کاوه رضایی از ذوب آهن 
حداق��ل انتظار این بود که نماین��ده فوتبال اصفهان قید 
پول رضایت نامه حس��ن زاده را بزند و با کدخدا منش��ی 
مش��کل گل محمدی و این بازیک��ن را حل کند تا الاقل 
 در فصل بعدی لیگ، بازیکنی برای حضور در خط حمله

 ذوب آهن در لیس��ت حضور داشته باشد، اما اختالفات 
کهن��ه، کار دس��ت ذوب آهن داد و حس��ن زاده تصمیم 

گرفت از ذوب آهن جدا شود و به سایپا برود.
حت��ی در روزه��ای گذش��ته باش��گاه ذوب آه��ن چراغ 
س��بزی نصف و نیمه به مهاجم خودش نش��ان داد تا او 
 را در اصفه��ان نگه دارد، اما اختالفات آنقدر زیاد بود که 

حسن زاده ترجیح داد از اصفهان برود.
 از آخری��ن کنفرانس مطبوعاتی س��عید آذری بیش��تر از

 ۶ ماه گذش��ته ولی هن��وز هم خبرن��گاران اصفهانی به 
ی��اد دارند که مدیرعامل باش��گاه ذوب آه��ن با قاطعیت 
تم��ام از بدهی ۱3 میلیاردی باش��گاهش صحبت کرد و 
ش��کی نیس��ت که این موضوع در زمان نق��ل و انتقاالت 
فص��ل بزرگ تری��ن ضربه را ب��ه ذوب آهن زده اس��ت. 
 عملکرد ذوب آهن به گونه ای بوده که حتی س��روصدای 
یحیی گل محمدی همیشه آرام هم در آمده و او با گالیه 
از اینکه از بین لیس��ت بازیکن��ان مورد نیازش حتی یک 
نفر هم جذب نش��ده از همین حاال انتظارات را نسبت به 

تیم خودش کاهش داد.

به هر حال ذوب آهن در دو س��ال گذش��ته به دو عنوان 
قهرمانی جام حذفی دس��ت پیدا کرده و طبیعی اس��ت 
که ه��واداران این تی��م در انتظار موفقیت تیمش��ان در 
فصل آیند هم باش��ند، اما مش��خص نیس��ت که چرا در 
باش��گاه ذوب آهن انقدر س��کون و آرامش وجود دارد و 
کامال مشخص است که آنها دغدغه آنچنانی برای جذب 
بازیک��ن ندارند. البته این باش��گاه در جریان رقابت های 
لی��گ دوازدهم و س��یزدهم بحران فوتبال��ی در رابطه با 
کمبود بازیکن را احس��اس کرده است و سعید آذری به 
خوب��ی می داند که ادامه این روند ممکن اس��ت به ضرر 

تیمش تمام شود.
البت��ه مدیرعام��ل ذوب آهن با اطمین��ان از این موضوع 
صحبت می کند که تیمش با همان نفرات فصل گذشته 
خ��ودش هم ش��انس قهرمانی در فصل فوتب��ال ایران را 

خواهد داش��ت ولی نکته مهم اینجاس��ت ک��ه ۵ بازیکن 
ذوب آه��ن که نف��رات اصلی این تیم هم ب��وده اند تا به 
امروز از ذوب آهن جدا ش��ده اند و ذوب آهن به سختی 
نیمی از ترکیب فیکس س��ال گذش��ته خودش را خواهد 
داش��ت و بقیه تلفیق��ی از بازیکنان ج��وان و جویای نام 
هستند که بعید به نظر می رسد در سال اول حضورشان 
شرایط را به س��ود ذوب آن رقم بزنند.البته یک راه حل 
دیگ��ر هم وجود دارد و مدی��ران ذوب آهن می توانند از 
یحیی گل محمدی انتظار قهرمانی نداشته باشند و فقط 
از او بخواهند که در نیمه دوم جدول حضور داشته باشد 
چون تنها در این صورت اس��ت ک��ه ذوب آهن در لیگ 
دچار مشکل نمی شود وگرنه در لیگی که تمامی رقبا تا 
دندان مسلح شده اند با این هزینه ها نمی توان یک تیم 

آماده را به دیدار رقبای قدرتمند خودش فرستاد.

رایان گیگز، اسطوره باشگاه منچستریونایتد پس از ۲9 سال حضور در این باشگاه 
به عنوان بازیکن و مربی، از جمع شیاطین سرخ جدا خواهد شد.

 ش��یاطین س��رخ به او پیش��نهاد داده بودند که تحت هدایت مورینیو، در پستی 
پایین تر از دستیار اول  س��رمربی همکاری کند که او به خاطر قرارداد پیشینش 
با باشگاه که او را به عنوان دستیار اول در کنار مربی قرار می داد آن را رد کرد. در 
حال حاضر وکالی گیگز در حال مذاکره با باشگاه برای حقوق سال آخر او هستند.

او کارش را به عنوان کارشناس در شبکه ITV آغاز خواهد کرد و فعال درگیر یورو  
۲۰۱۶ خواهد بود. گیگز که در ۱4 سالگی به جمع ش��یاطین سرخ پیوسته بود، 
9۶3 بازی برای این تیم انجام داد و ۱3 قهرمانی لیگ برتر،  ۲ قهرمانی چمپیونزلیگ و 4 قهرمانی جام حذفی را به دست آورد. 
گفته می شود او هنوز مستقیما با مورینیو صحبتی انجام نداده است. مورینیو روز دوشنبه کارش را در کرینگتون آغاز خواهد 

کرد و بعید است که پیشنهادی برای حفظ گیگز ارایه نکرده باشد.

 بعد از جدایی ۲ بازیکن پرس��پولیس حاال نوبت ستاره اس��تقالل است که 
ساز جدایی بزند.

در حالی که استقاللی ها از جدایی ۲ ستاره فصل گذشته پرسپولیس از جمع 
قرمزپوشان خوشحال بودند، اما به نظر می رس��د ویروس جدایی طلبی در 

جمع آبی پوشان هم وجود دارد. 
سجاد شهباززاده بعد از قطعی شدن حضور طارمی و رضاییان در ریزه اسپور 
در مسیر رفتن به ترکیه قرار گرفته و به نظر می رسد از باشگاه انالیا اسپور هم 

پیشنهاد جدی دریافت کرده است.
باید دید این مهاجم نیز رفتاری مش��ابه طارمی و رضاییان دارد یا باش��گاه 

استقالل می تواند مقابل خواسته او ایستادگی کند.

همیش��ه تغییر زمان بندی بازی های لیگ برتر، تقویم لیگ یک را هم دس��تخوش 
تغییر می کند.

در حالی که قرار بود بازی های لیگ برتر از ۶ مرداد آغاز شود در تقویم جدید 4 مرداد 
برای آغاز بازی های این فصل در نظر گرفته شده است و حال لیگ یکی هم باید تقویم 

خود را بر اساس بازی های لیگ برتر تنظیم کنند.
پیش تر تصمیم گرفته شده بود لیگ یک از ۱۸ مرداد آغاز شود که این تقویم قطعا 
دستخوش تغییر خواهد شد و قرار است امروز تاریخ دقیق شروع بازی های لیگ یک 

هم مشخص شود.
در فصل جدید بازی های لیگ یک ۱۸ تیم حضور خواهند داشت که در پایان، دو تیم 

برتر به لیگ برتر صعود می کنند و سه تیم انتهای جدول هم دسته دومی می شوند.

 صادق محرم��ی مدافع جدی��د تیم پرس��پولیس بع��د از ثبت ق��راردادش در 
هیئت فوتب��ال اظهار داش��ت: خوش��حالم که در پرس��پولیس حض��ور دارم. 
پرسپولیس بزرگ ترین تیم ایران است و آرزوی هرکسی است که در آن بازی 

کند.
وی افزود: بعد از حضور آقای ماهینی از ملوان، ش��رایط برای من هم فراهم شد 
و از ایشان نیز تشکر می کنم. ش��اگرد برانکو بودن باعث افتخارم است؛ چراکه 
برانکو همیشه به جوانان اطمینان داشته و از اینکه جوانان را در ترکیب بگذارد 

نمی ترسد.
محرمی در پایان گفت: من هم تمام تالش��م را می کنم که بتوانم به تیم کمک 

کنم و امسال قهرمان لیگ شویم.

تیم ملی فوتبال انگلیس با وجود آنکه س��تاره های سرشناس��ی در اختیار داشت و از 
این تیم به عنوان یکی از شانس های اصلی کس��ب عنوان قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ یاد 
می شد، نمایش ناامید کننده ای داشت و با شکست برابر ایسلند در یک هشتم نهایی 
از دور رقابت ها حذف شد. روی هاجس��ون که متوجه عملکرد بد خود در این دوره از 
رقابت ها شد، تصمیم گرفت بعد از شکست برابر ایسلند استعفا بدهد.  نام های زیادی 
برای جایگزینی هاجسون به گوش رسیدند، اما در این میان بعضی از مربیان هستند 
که خودشان برای جانشینی هاجسون ابراز عالقه می کنند.لوییس فیلیه اسکوالری، 
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال برزیل برای مربیگری در انگلیس اعالم آمادگی کرده 
است. او در این زمینه گفت: سرمربی گوانگژو هستم، اما باید بگویم دوست دارم هدایت تیم انگلیس را بر عهده بگیرم. به خوبی فوتبال 
انگلیس را می شناسم و می دانم گزینه خوبی برای جایگزینی هاجسون هستم.اسکوالری در جام جهانی ۲۰۰۲ توانست برزیل را 

قهرمان کند، اما در جام جهانی ۲۰۱4 ناامید کننده بود و در نیمه نهایی با نتیجه هفت بر یک مغلوب آلمان شد.  

چراغ سبز اسکوالری برای مربیگری در تیم ملی انگلیسجدایی گیگز از یونایتد پس از 29 سال
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فوتبال جهان

حضور در پرسپولیس آرزوی هر کسی استتاریخ شروع لیگ یک، امروز مشخص می شودویروس پرسپولیس به استقالل سرایت کرد

اختالفات کهنه، کار دست ذوب آهن داد

تیم ملی فوتبال آرژانتین در فینال  تورنمنت صدسالگی کوپا آمه ریکا در ورزشگاه مت الیف شهر روترفورد از ایالت نیوجرسی آمریکا به 
مصاف شیلی رفت تا شاید انتقام شکست فینال سال قبل این رقابت ها را از قرمزهای آمریکای جنوبی بگیرد، اما تکرار سناریوی سال 
قبل و شکست در ضربات پنالتی، مسی و یارانش را از رسیدن به عنوان قهرمانی ناکام گذاشت. یکی از تماشاگران حاضر در ورزشگاه 
مت الیف اما تصویر جالبی از لیونل مسی در دقیقه ۷۲ بازی گرفته که در آن 9 بازیکن ش��یلی، کاپیتان آرژانتین را دوره کرده اند و به 

ج��واد نکونام که هن��وز تکلیفش برای شدت از او محافظت می کنند. 
فص��ل بع��د مش��خص نیس��ت، ای��ن 
روزها در ش��مال کش��ور و در شهرک 
ساحلی امیردش��ت به همراه برادرش 
 مس��عود و دوس��تان ش��ان ب��ه تفریح

مشغولند.
 گویا بازی مورد عالقه جواد در روزهای 

فراغت از فوتبال، تنیس است.

مسی در محاصره 9 بازیکن شیلی
نکونام و اخوی 

در حال بازی تنیس

فضای مجازیقاب روز

لیگ جهانی والیبال : ایران - ایتالیا 
ساعت: ۲۱:۰۰ ، زنده از شبکه سه

یک چهارم نهایی یورو 2016 : آلمان - ایتالیا 
ساعت: ۲3:3۰ ، زنده از شبکه سه

بازیکن جدید تیم س��پاهان گفت: در این فصل وظیفه 
 س��نگینی داری��م و باید تیم س��پاهان را ب��ه جایگاه 

واقعی اش برگردانیم.
فری��د بهزادی کریمی درباره پیوس��تنش به س��پاهان 
اظهار داشت: می دانم به چه تیم بزرگی آمده ام و قدر 

پیراهن سپاهان را می دانم. 
وی اف��زود: بعد از س��ال ها بازی کردن در س��طح اول 

فوتب��ال ایران این فرصت نصیبم ش��د تا به تیم بزرگ 
سپاهان بیایم. متاسفانه این تیم فصل گذشته نتوانست 
در حد نام خود نتیجه بگیرد و این موضوع وظیفه ما را 
در این تیم س��نگین می کند؛ چراکه باید جبران فصل 

گذشته را نیز بنماییم.
 هافب��ک جدی��د س��پاهان همچنی��ن تصری��ح کرد:

 عبداهلل ویسی از بهترین مربیان حال حاضر ایران است 

و با سابقه قهرمانی در لیگ برتر به سپاهان آمده است. 
م��ا نیز در کنار وی تالش می کنیم تا در این فصل به 

عنوان مدعی جدی قهرمانی مطرح شویم. 
 کریم��ی در پای��ان اف��زود: ب��ه عن��وان ی��ک بازیکن 
 اصالت��ا اصفهان��ی از ه��واداران خ��وب س��پاهان نیز

می خواهم که در این فصل مثل همیش��ه از تیم خود 
حمایت کنند.

سپاهان را به جایگاه واقعی اش بر می گردانیم
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دانستنی های جالبهایالیت

آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل ش��ود که همه  انسان ها 
برابرند. 

مارتین لوتر کینگ 
بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو هایت زندگی کنی. 

رودی
بر روی زمین چیزی بزرگتر از انس��ان نیست و در انسان چیزی بزرگتر 

از فکر او. 
همیلتون

عمر آنقدر کوتاه است که نمی ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. 
دیزرائیلی

چیزی ساده تر از بزرگی نیست؛ آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است. 
امرسون

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر 
کوچک بستگی دارد. 

چاردینی
آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می کند، چه بسا که توانایی کارهای 

بزرگ را ندارد. 
الروشفوکو

بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست. 
دوما

ما دیگران را فقط تا آن قس��مت از جاده که خود پیموده ایم می توانیم 
هدایت کنیم. 

اسکات پک
جهان هر کس به اندازه  وسعت فکر اوست. 

محمد حجازی
هنر، کلید فهم زندگی است. 

اسکار وایلد
تغییر دهندگان اثر گذار در جهان کس��انی هستند که بر خالف جریان 

آب  شنا می کنند. 
والترنیس

اگر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در تنهایی بیابان، گوش شنوا خواهی 
یافت. 

جبران خلیل جبران
 روند رش��د، پیچی��ده و پر زحم��ت اس��ت و در ازای عمر ادام��ه دارد.
 اسکات پک

فقط رمانتیک ها بخوانند

عشق زندگی را نمی چرخاند، اما انگیزه ای ا ست برای زندگی ...
همان تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی ...

همه آدم ها با دلیل وارد زندگی مان می ش��وند؛ اما خیلی وقت ها 
بی دلیل می روند ...

هیچ گاه یک روز خوب را با فکر کردن ب��ه یک روز بد خراب نکنید 
... رهایش کنید ...

همه چیز زیباست؛ کافی است زاویه دیدت را تغییر دهی ...
شادی همان لحظه ای است که دلگرم یک لبخند می شوی ...

شعر بهانه است؛ دارم بلند بلند به تو فکر می کنم ...
صبح بهانه است برای بیداری، چشمانم دلشان تنگ تو می شود ...

کاش تنهایی پرنده بود ... گاهی هم به کوچ فکر می کرد ...
عشق را با مدتش باید سنجید ... نه شدتش ...

تمام امروز را به تو فکر کردم؛ »نبودن« بدترین کار دنیاست ...
باران که می آید... دل دیگر سر به راه نیست ...

یادت باشد؛ مشکالت هم مثل همه چیز تاریخ انقضا دارند ...

قطره را باور کن ... باران فقط سقوط عاشقانه قطره هاست ...
مرا پناه دهید به عشقی که این بار پوشالی نباشد ...

یکی می رود ... و یکی روزها از خودش می پرسد: مگر خودش مرا 
انتخاب نکرد؟! ...

بهترین راه ارتباط با دیگران لبخند است ...
باران ... یعنی خدا هنوز دوستمان دارد ...

از تمام اتفاق های خوب، تنها تو نمی افتی ...
سهمت را از شادی های زندگی همین امروز بگیر ...

چشم هایم را می بندم، باران شنیدنی است ...
گاهی وقت ها باید وانمود کنی برایت مهم نیست ... حتی اگر مهم 

باشد ...
چقدر وخیم است ... میان این همه دل مشغولی یاد تو افتادن ...

خاطره ها هم می آیند ... سفر به درد فراموشی نمی خورد ...
شب بدون تو ... چگونه تمام می شود...

بعد از تو ... هوای هر دو سوی پنجره بارانی ا ست ...

تصاویر مفهومی

جواب معمای 1896معمای 1898
حضرت نوح یکی از پیامبران خدا بود که عمر زیادی 
 کرد. او تمام م��دت مردم را به خداپرس��تی دعوت

 می کرد  اغلب مردمی که در زمان او بودند به دعوت 
او توجه نکردند و ایمان نیاوردند. نوح که غمگین بود 
از خدا خواس��ت که آنها را به عذابی سخت گرفتار 
کند . خداوند به نوح گفت کش��تی بزرگی بسازد و 
از هر حیوانی ن��ر و ماده  آن را جم��ع کند ، چرا که 
باران شدیدی می بارید و توفان شدیدی در راه بود. 
 نوح هر چه به مردم گوش��زد می کرد ، کسی توجه

 نم��ی ک��رد . در س��رزمین ن��وح ، دریای��ی نبود. 
نوح مش��غول ساختن کش��تی در خش��کی شد و 
 مردم ه��م او را مس��خره م��ی کردن��د . روز عذاب

 فرا رس��ید و ن��وح یارانش را س��وار کش��تی کرد و 

 تمام جانوران را هم به کش��تی برد . باران شدیدتر
  می ش��د و توفان ش��روع ش��ده بود مردم که فکر

 م��ی کردن��د این ب��اران ه��م مث��ل ب��اران های 
معمول��ی اس��ت به خان��ه های خ��ود رفتن��د ، اما 
این ب��اران چندین ش��بانه روز بارید و هم��ه جا را 
 آب گرف��ت و بیش��تر م��ردم در آب غرق ش��دند .

 بعضی ها به روی تپ��ه ها پناه بردند ام��ا فایده ای 
نداشت . فقط نوح و یارانش و حیواناتی که در کشتی 

جمع شده بودند نجات پیدا کردند .
از آن پس اگر بخواهند بگویند کسی که  به خودش 
مطمئن باشد یا پش��تیبان بزرگی داش��ته باشد از 
 هیچ چیز نمی ترس��د ، این ضرب المث��ل را به کار 

می برند .

معما ی چهل و یکم : 
 ح��اال چه ش��باهتی بی��ن ب��الل و خیار

 می تونید پیدا کنید ؟
معما ی چهل و دوم : 

اگر یه نفر قلبش ایس��تاده باش��ه اولین 
کاری که انجام می دید چیه ؟

معما ی چهل و سوم : 
 ب��ه ی��ه نف��ر ک��ه سرشناس��ه چ��ی 

میگن ؟

پاسخ معمای سی و هشتم : 
یه مورچ��ه پلیس ک��ه اوم��ده اون دو تا 
مورچه رو دستگیر کنه ! به همین راحتی 
فقط کافیه یکم حس طنزت��ون رو قوی 

کنید !
پاسخ  معمای  سی و نهم : 

پرواز می کنه میره ! به همین راحتی
پاسخ معمای چهلم : 

همون طور که می دونید ب��الل بازیگره 
ولی خیار که بازیگر نیست !!

هر که با نوح نشیند ، چه غم از طوفانش     معماهای  فیلی طنز

دل نوشته

فیل ها در امواج صوتی با هم ارتباط برقرار می کنند که زیر فرکانسی 
است که انسان ها می توانند بشنوند.

کوسه ها هرگز متوقف نمی شوند حتی زمانی که خوابند یا استراحت 
می کنند.

خون عنکبوت شفاف است.
بیش از 50 نوع مختلف از کانگوروها وجود دارد.

کوچک ترین استخوان بدن شما در گوشتان قرار دارد.
بزرگترین جزیره دریای مدیترانه، سیسیل است.

پروانه ها با پاهای پشتشان طعم را حس می کنند.
90درصد از تمام فعالیت های آتشفشانی در اقیانوس رخ می دهد.

همه میگوها نر متولد می شوند اما به آهستگی به ماده تبدیل می شوند.

پالتی پوس )نوک اردکی( می تواند هر روز به اندازه وزنش کرم بخورد.
شتاب کک ها می تواند 50 برابر سریع تر از یک شاتل فضایی باشد.

پروانه معده ندارد.
خون ملخ ها سفید است.

تعداد حشرات جهان از مجموع تمام جانوران جهان بیشتر است.
خرطوم فیل می تواند بیش از 5 لیتر آب را نگه دارد.

200 برابر طالیی که تاکنون استخراج شده در اقیانوس های جهان قرار 
دارد.

تمساح ها سنگ قورت می دهند تا به آنها کمک کند عمیق تر شیرجه 
بزنند.

مروارید درون سرکه ذوب می شود.
خرگوش و طوطی تنها حیواناتی هستند که می توانند بدون برگشتن 

به عقب پشت سر خود را ببینند.
یک موش کور ۱۴ سانتی می تواند در یک شب، تونلی به طول ۴/9۱ 

متر حفر کند.
با اس��تفاده از مقداری جوش ش��یرین می توانید گوج��ه فرنگی های 
شیرین تری را پرورش دهید. باید مقداری جوش ش��یرین را به خاک بوته 

گوجه فرنگی بپاشید.
کرم های ابریشم در 5۶ روز ۸۶ هزار برابر وزن خود غذا می خورند.

انواع مختلف گل ارکیده بویی مانند رایحه دس��رهای محبوب 
شما را دارند.

مث��ال رایح�����ه وانی�����ل 
شکالتی،لیمویی،دارچینی 
را می ت��وان در ان��واع گل 

ارکیده یافت.
ب��رای غن��ی ک��ردن 
 خ����اک باغچ����ه خ���ود 
م��ی توانی��د از کوده��ای 

 ارگانی��ک مانن��د پوس��ت 
تخم مرغ، پوس��ت موز و قهوه 

مصرف شده استفاده کنید.
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روزی مرد ج��وان و بلند باالیی ب��ه میدانگاه دهکده 
رفت و مردم را دعوت به ش��نیدن نمود . او با صدای 
رسایی اعالم کرد که : » صاحب زیباترین قلب دهکده 
می باشد «  و س��پس آنرا به مردم نش��ان داد .اهالی 
دهکده وقتی قلب او را مش��اهده کردن��د  دریافتند 
که گرد و بزرگ وبس��یار صاف بوده و با قدرت تمام و 
بدون نقص می تپد . لذا همگی به اتفاق ، ادعای او را 
پذیرفتند .اما در این بین ، پیرمردی که از آن نزدیکی 
می گذش��ت به آرامی به مرد جوان نزدیک شد و رو 
به مردم گفت : » قلب تو به زیبایی قلب من نیست ، 
بنگرید . «....وقتی اهالی با دقت به سینه آن پیرمرد 
نظاره کردند ، دیدند که قلب او ریش ریش ش��ده و 
وصله های نامنظمی بر رویش دیده می شود و برخی 
قسمت ها نیز سوراخ شده است، تازه بخش هایی از 
قلب کنده شده و جایشان هنوزخالی باقی مانده بود .

مرد جوان به تمس��خر گفت : » تو ب��ه این می گویی 

 زیب��ا ؟ «پیرم��رد پاس��خ داد : » آنقدر زیب��ا که به
 هی��چ وجه حاض��ر نیس��تم آنرا ب��ا قلب ت��و عوض 

کنم!« ج��وان ب��ا تعجب پرس��ید : » ممکن اس��ت 
محاس��ن آن قلب را برای  ما ش��رح بده��ی ؟«، پیر 
م��رد پاس��خ داد: ای��ن وصل��ه ها ک��ه م��ی بینید 
مرب��وط به انس��ان هایی اس��ت که در ط��ول عمرم 
 دوستش��ان داش��ته و یا به آنها عش��ق ورزی��ده ام .

 من ب��رای اب��راز خالصانه عش��قم به آنها ، بخش��ی 
از قلب��م را کن��ده و ب��ه ایش��ان هدی��ه داده ام ، 
 آنان نی��ز همی��ن کار را برای��م انجام دادن��د و این 
وصله های ناهمگون بدان سبب است .سوراخ هایی 
که می بینی��د آثار رنج های بزرگ و کوچکی اس��ت 
که در طی این دوران بر من وارد شده است و اما این 
جاهای خالی ، مخصوص انسان هایی است که عشقم 
را به آنها ابراز نموده ام و هنوز هم امیدوارم که روزی 
آن را به من باز گردانند . » اش��ک در چش��مان مرد 
جوان حلقه زد و به نزد پیرمرد رفت و بخشی از قلبش 

را کند و در جای خالی قلب آن پیرمرد وصله زد .

قلب

 ایستگاه ضرب المثل

عزیز من!
گهگاه، در لحظه های پریشان حالی، می اندیشم که 
چه چیز ممکن است عشق را به کینه، دوست داشتن 

را به بیزاری، و محبت را به نفرت تبدیل کند...
راس��تش، اگر پای ش��خصیت های داس��تان هایم 
در میان باش��د، امکاناتی برای چنی��ن تبدیل های 
مصیبت باری به ذهنم می آید - گر چه هنوز ، هیچ 

یک از آنه��ا را رغبت نکرده ام که ب��اور کنم و به کار 
بگیرم...

اما، زمانی که این پرس��ش، در باب رابطه من و تو به 
میان بیاید، اطمینان خدشه نا پذیری دارم به اینکه 
هرگز چنین واقعه منه��دم کننده ای پیش نخواهد 
آمد. هرگز. بارها و بارها اندیشیده ام: چه چیز ممکن 
اس��ت محبت مرا به ت��و ، حتی، مختص��ری تقلیل 

بدهد؟ چه چیز ممکن است؟
نه... به همه  آن مسائلی که شاید به فکر تو هم رسیده 

باشد، فکر کرده ام؛ ولی واقعا قابل قبول نیست.
 اعتم��اد ب��ه نفس��ی ب��ه وس��عت تمامی آس��مان 
داشته باش؛ چرا که ارادت من به تو ارادتی مصرفی 

نیست. و به وسعت تمامی آسمان است.
قول می دهم:

در جهان، قدرتی وجود ندارد که بتواند عش��ق را به 
کینه تبدیل کند؛ و این نشان می دهد که جهان، با 
همه  عظمتش، در برابر قدرت عش��ق، چقدر حقیر 

است و ناتوان.
ای عزیز!

من نیز همچون تو در باب انهدام عشق، داستان های 
 بسیاری خوانده ام و ش��نیده ام؛ اما گمان نمی کنم 
- یعنی اعتقاد دارم - که علت همه این ویرانی های 
تاسف بار، صرفا سست بودن اساس بنا بوده است، و 

بیش از این، حتی حقیقی نبودن بنا...
عزیز من!

ام��روز که بی��ش از همه  عم��رم، خ��اک این وطن 
دردمندم را عاش��قم، و نمانده چیزی که کارم همه 
از عاشقی به جنون و آوارگی بکشد، بیش از همیشه 
 آن جمله کوتاه که روزگاری درباره  تو گفتم، به دلم

  می نش��یند و خالصانه بودنش را احساس می کنم: 
» تو را چون خاک می خواهم، همسر من! « .

در عش��ق من به این س��رزمین ، آیا ام��کان تقلیلی 
هست؟

چهل نامه كوتاه به همسرم 
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18-حوادث جهان 

مدل معروف ک��ه با خانواده اش همراه بود، توس��ط مردان 
نقابدار، با ش��لیک گلوله به قتل رسید. کارال گارسیای 23 
ساله مکزیکی، در آشپزخانه خانه اش بود که مردان نقابدار 
به طور ناگهانی وارد منزل ش��دند و ب��ه وی  حمله کردند.  
نقابداران پس از ورود به منزل، بر س��ر او داد و فریاد کرده 
و پس از آن س��عی کردند او را ب��ه زور و در حالی که وی را 
بر روی زمین می کشیدند، از منزلش خارج کرده و با خود 
ببرند. کارال، حین اینکه ب��ه آن ها التماس می کرد او را رها 
کنند، چارچوب در را گرف��ت و قاتلین در این لحظه به وی 

شلیک کرده و او را به قتل رساندند.
 به گ��زارش پلی��س، این جرم ب��ر عهده گروه��ی بوده که

به صورت برنامه ریزی ش��ده آن را عملی کردند.تحقیقات 
از دوستان و خانواده این دختر نش��ان می دهد که رییس 
باند خالفکاران، پیش از ای��ن چندین بار از این دختر برای 
برقراری رابطه درخواست کرده و وی همچنان به او جواب 
منفی داده بود. پلیس ای��ن فرضیه را دنب��ال می کند که 
نقابداران از سوی مرد خشن، برای این اقدام اجیر شده اند.

در پی تحویل بیمار فوت شده با شکم باز به غسالخانه اراک، 
کادر درمانی مجبور شدند در غس��الخانه، شکم متوفی را 

بخیه کنند.
این ماجرا زمانی اتفاق افتاد که بانوی 70 س��اله اراکی، در 
بیمارستان امیر المومنین این شهر، تحت عمل جراحی قرار 
گرفت و پس از فوت، با شکم باز و بدون بخیه به  غسالخانه 

این شهر تحویل داده شد. 
 مدیر عامل سازمان آرامستان اراک، با تایید این خبر گفت:
 این وضعیت م��ورد اعتراض م��ا و خانواده بان��وی متوفی
 قرار گرفت و در پی این اعتراض، کادر درمانی بیمارستان

 با فرستادن گروهی به غسالخانه، به بخیه زدن شکم متوفی 
اقدام کردند. 

جعفرپور اف��زود: ای��ن اعتراض ب��ه گوش معاون��ت امور 
 جرم دادس��تانی و ش��هرداری و ریاس��ت علوم پزش��کی

 هم رسید. 
وی ادام��ه داد: پ��س از انجام شستش��و، غس��ل، کفن  و 
 رضایت خانواده متوفی، فرد فوت شده در آرامستان اراک

به خاک سپرده شد.

کانداریوس الو 18 س��اله، به جرم قتل دختر نوجوانی که 
در جشنی شرکت کرده بود، دستگیر و به دلیل قتل از نوع 
درجه یک، محاکمه ش��د. این جش��ن در برونسلیو تنسی 
برگزار ش��د که نهایتا با دع��وای خونین پای��ان یافت. الیا 
هرناندز 17 ساله که از ترس مشاجره در کمد پنهان شده 
بود، پس از شلیک 10 گلوله که یکی از آن ها به وی اصابت 
کرد، جانش را از دست داد. از این 10 شلیک، یکی موجب 
قتل الینا ش��د و 2 تیر هم به دو فرد دیگر برخورد کرد که 
آن ها را به شدت زخمی س��اخت. آثار 3 تیر دیگر هم روی 

دیوارهای خانه یافت شده است.

قات��ل م��رد 30 س��اله در کازرون، در کمتر از 24 س��اعت 
دستگیر شد.

س��رهنگ رجبعلی رزمجوئی گفت: ماموران بخش نودان 
شهرس��تان کازرون، از یک فقره درگیري منجر به قتل در 
روستاي دوسیران، مطلع شده و بالفاصله به محل عزیمت 

کردند.
وي تصریح کرد: پس از حضور ماموران در محل، مشخص 
شد دو نفر از اهالي روستا، با یکدیگر درگیر شدند که در این 
درگیري، یکي از آن ها به نام وحید س��اله، با چاقو از ناحیه 
گردن مجروح شده و پس از انتقال به درمانگاه، بر اثر شدت 

جراحات وارده، جان خود را از دست داده است.
فرمانده انتظامي شهرس��تان کازرون افزود: با تحقیقات و 
بررسي هاي انجام شده توسط ماموران انتظامي در صحنه 
ج��رم و همچنین اظهارات ش��اهدان، ضارب شناس��ایي و 
دس��تگیري وی، در دس��تور کار پلیس آگاهی شهرستان 

قرار گرفت.
با انجام اقدامات اطالعاتي، قاتل کمتر از 24 ساعت دستگیر 
و در تحقیقات به قتل جوان 30 س��اله، با اس��تفاده از کارد 
آش��پزخانه و به علت اختالف قبلی، اقرار ک��رد. تحقیقات 

بیشتر در این باره ادامه دارد.

مرد دوزنه، همزمان با تولد پسرکوچکش به دادگاه رفت تا همسر 
دومش را طالق دهد. این درحالی است که زن دوم، خود را دلباخته 
شوهر می داند و حاضر به جدایی نیست. زن 30 ساله وقتی تصمیم 
گرفت به عنوان همسر دوم یک مرد سرش��ناس به عقد او در آید، 
تصور کرد ای��ن بار زندگی موفقی خواهد داش��ت؛ بنابراین خیلی 
محکم روبه روی خانواده اش ایستاد و با اصرار از آن ها خواست با 
ازدواج او با مردی که 20 سال از خودش بزرگتر بود، موافقت کنند.

درحالی که خان��واده اش می دانس��تند این مرد دارای همس��ر و 
 دو دختر بزرگ اس��ت؛ ولی به ناچار و ب��ه خاطراصرارهای دخت

عاشق پیشه، به این ازدواج رضایت دادند. قاضی حسن عموزادی، 
رییس ش��عبه 268  دادگاه خانواده تهران که به پرونده  این زوج 
رسیدگی می کند، در ابتدای جلسه از زن می خواهد تا به تشریح 

جزئیات ماجرا بپردازد.
 این درحالی است که وکیل ش��وهرش نیز در جلسه حاضراست.

زه��را در حالی که اش��ک های روی گون��ه اش را پ��اک می کند، 
می گوید: نمی خواهم طالق بگیرم؛ چراکه  تازه طعم مادر ش��دن 
را چشیده ام و همس��ر و فرزندمان را هم عاش��قانه دوست دارم. 
نمی خواهم این بار هم زندگی ام را ببازم؛ چراکه دو س��ال پیش از 
همسر اولم که او هم مرد سرشناسی بود، به خاطر اعتیادش طالق 
 گرفتم و مهر مطلقه بودن بر شناس��نامه ام خ��ورد؛ ولی از وقتی

با محسن آشنا شدم و کمکم کرد تا در کنارش، کارم را به صورت 
حرفه ای ادامه ده��م، نوع نگاهم به زندگی تغیی��ر کرد و به آینده 
امیدوار ش��دم. او برای پیش��رفتم به ش��دت کمکم کرده اس��ت. 
حمایت و پش��تیبانی اش هم��واره باعث دلگرم��ی ام بود و وقتی 
عالقه اش را ب��ه خودم  دیدم، احس��اس  کردم ح��اال دیگر نوبت  
خوشبختی و سعادتمندی من است. من به قدری دوستش دارم 
که نمی توانم حتی یک لحظه نبودن��ش را تحمل کنم. حاضرم به 
 عنوان زن دومش باقی بمانم؛ ولی س��ایه اش باالی سر من و پسر
 43 روزه مان باش��د. پ��س از ازدواجم��ان،  ب��رادر کوچکم با من

قطع رابطه و برادر بزرگ ترم، تنها به یک تماس تلفنی بسنده کرد 
و خواهر و مادرم هم بش��دت از من دلگیر شدند؛ ولی من از اینکه 

همسرم در کنارم بود، احساس خوشبختی می کردم؛ اما افسوس 
که پس از عقدمان همه چیز تغییر کرد. کم کم هوویم، حضور من 
را در زندگی اش حس کرد؛ حت��ی می فهمیدم که دخترهایش از 
پدرشان با گله و ش��کایت می خواهند  که من را طالق بدهد؛ ولی 
می دانستم محسن مرا دوست دارد؛ چراکه هیچ بی احترامی هرگز 

میان ما پیش نیامده بود.
 با این حال محس��ن، چندماه پس از ش��روع زندگی مشترکمان و

به خاطرمشکالت فراوانی که خانواده اش قبل و بعد از ازدواج مان 
ایجاد کرده بودند، باالخره ساز جدایی زد و برای طالقم به دادگاه 
آمد؛ ولی وقتی فهمید  باردارهس��تم، از طالق صرف نظر کرد. اما 

حاال، همزمان با تولد فرزندمان، می خواهد از هم جداشویم و دلیل 
اصرارش را نمی فهمم. او  همه زندگی من اس��ت و بدون محسن 
نابود می ش��وم؛ ضمن اینکه فرزندمان هم پدرم��ی خواهد و من 
 نمی خواهم او بدون پدر، بزرگ ش��ود.  زن عاش��ق، با بیان اینکه

در زمان ازدواج، هیچ حق و حقوقی از همسرش نخواسته، گفت: 
با این حال،  شوهرم تصمیم گرفته در صورت طالق، برایم خانه ای 
بخرد و همه مایحتاج زندگی م��ن و فرزندمان را  فراهم کند؛ ولی 
من به هیچ عنوان حاضر به طالق نیستم و می خواهم زندگی کنم! 
قاضی محکمه، از وکیل شاکی خواست در جلسه آینده، موکلش را 

نیز به دادگاه بیاورد تا دراین باره تصمیم گیری شود.

 دختر راننده اتوبوسی که باعث کشته شدن س��ربازان شده بود،
در نام��ه ای از م��ردم خواس��ت ت��ا پ��درش را نفری��ن 
بازن��ده جامع��ه اس��ت. نی��ز  او   نکنن��د؛ چ��ون خ��ود 
 پوران ناظمی نوش��ت: همه جا صحبت از این اس��ت که تو باعث

کشته شدن سربازان وطن شده ای. می گویند سرعتت باال بوده؛ 
می گوین��د وقتی اعت��راض کردند، پرخاش ک��ردی؛ می گویند 
و می گویند و می گوین��د... نفرین می کنن��د، فحش می دهند 
و لعنتت می کنند؛ هیچ ک��س از اینکه کجای��ی و در چه حالی، 
س��راغی نمی گیرد؛ همه نفرین ولعنت بر تو فرستادند؛ اما هیچ 
کس نپرسید چرا یک مرد 70س��اله، باید در این سن کار کند ؟! 
چرا در حالی که بیشتر همساالنت، در پارک ها نرمش می کنند، 
تو باید چنین شغل س��ختی را انتخاب کنی؛ کسی نمی پرسد تو 
چه مشکالتی داش��تی که هم تو و هم ما قبول کردیم؟! نه، قبول 

نه؛ مجبور ش��دیم اجازه بدهیم هنوز هم در س��فر باش��ی. تمام 
کودکی هایم بی تو گذشت! همیش��ه تو درجاده بودی و من در 
کابوس های شبانه ام، تصادف می دیدم؛ بریدن فرمان، نگرفتن 
ترمز، دره و واژگونی. در رویاهایم اما می دیدم که برگشته ای. از 
 مدرسه می رس��م و تو در هال، بیحال وخس��ته در خوابی. رویا و

کابوس هایم، با همه فرق میکرد! چرا کسی نمی پرسد چرا فریاد 
کشیدی؟! چرا کس��ی نمی فهمد مردی در سن تو که شرافتش، 
جوانمردی اش و نیازش هنوز در جاده ها سرگردانش کرده، اهل 
خشونت نیست. سرعت شاید! میدانم تو اهل سرعت بودی؛ همیشه 
مجبور بودی سریع باش��ی. روزها زود می گذش��ت! اگر سرعت 
 نداشتی، اجاره خانه و قسط و هزینه درمان مادر و جهاز خواهرم،

از تو جلو می زدند. باید سریع می رفتی تا شاید یک ساعت زودتر 
برسی به دردهایت! پدر، چرا هیچ کس به ما تسلیت نگفت؟! چرا 
 کس��ی نگفت این درد و عذاب، بیش از تاب و طاقت تو ست. مگر
 می ش��ود به ی��ادت بیای��د و آت��ش نگی��ری؟ مگر می ش��ود؟

باب��ا، همیش��ه رویایم ای��ن بود ک��ه وقتی ب��ه خانه می رس��م، 
در ه��ال، بیح��ال وخس��ته خوابی��ده باش��ی؛ ام��ا دیش��ب 

رویای��م ف��رق میک��رد: در روی��ا دی��دم ت��و ه��م م��رده ای و 
اطراف��ت را هم��ان س��ربازانی گرفت��ه ان��د ک��ه هم��ه، ت��و را 
 مس��بب مرگش��ان می دانند. تو س��رت را با ش��رمندگی پایین
 انداخته بودی؛ اما آنها دستت را می گیرند، می بوسند و می گویند:

پدر ج��ان چ��را تو؟چرا ت��و ش��رمنده ای ؟ ت��و فقط ب��ه دنبال 
لقم��ه ای ب��ودی ک��ه از دهان��ت گرفتن��د؛ هم��ان های��ی که 
در70س��الگی، بی هیچ بیم��ه و بازنشس��تگی رهای��ت کردند 
تا هر وقت الزم ب��ود، گناه خطاهایش��ان را بر گرده ت��و افکنند. 
پ��در، دس��تت را می بوس��م؛ همان دس��تی که ش��اید خطاکار 
 باش��د، اما گناهکار نیس��ت؛ همان دس��ت هایی که تمام عمر،

در حسرت دستان من و خواهرم بود! تا به حال شنیده ای فرزندی 
برای پدرش، آرزوی مرگ بکند؟! پدر، جبران تمام فداکاری هایت، 
 پدرانه هایت، خطاهایت و راس��تی هایت، آرزوی مرگت اس��ت.

بمیر پدر، بمیر تا عذاب این آتش را در دنیایی دیگر، دستان مهربان 
و پسرانه همان سربازان خاموش کند. سخت است، می فهمید؟! 
س��خت اس��ت! پدرم را لعنت نکنید! پدرم هم یک قربانی است؛ 

قربانی ظلم و بی عدالتی! پدر را لعنت نکنید!

مرگ دلخراش
مدل جوان مکزیکی

 تحویل جنازه با شکم باز
به غسالخانه

دختر نوجوان، قربانی قاتل 18 ساله شد؛

جشن خونین

قتل؛ پایان نزاع دو مرد روستایی 
در کازرون

نامه دختر راننده اتوبوس به سربازان:

پدرم را لعنت نکنید!

درخواست مرد سرشناس برای طالق زن دوم 

ابالغ وقت رسیدگی
4/74 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 336/95 خواهان رس��ول صادقی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت شعبانعلی حیدری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 95/5/23 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف: 9911 ش��عبه 22 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/75 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351002948 ش��ماره پرون��ده: 
9509980351000153 شماره بایگانی ش��عبه: 950205  خواهان/ شاکی 
مهدی بهش��تی زواره و علیرضا بهش��تی زواره دادخواس��تی به طرفیت  
خوانده/ متهم ش��عبانعلی ش��یرانی و رحی��م توفیقی به خواس��ته تجویز 
انتقال منافع به غیر و مطالبه خس��ارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 212  
ارجاع و به کالسه 9509980351000153 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/05/23 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:9934 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/76 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 341/95 خواهان رس��ول صادقی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 25/000/000 ری��ال به طرفیت محمود 
بابایی تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/24 ساعت 16  
تعیین گردیده اس��ت لذا با عنای��ت به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مس��تنداً به ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
15 مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد شد. م الف: 9908 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/77 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 342/95 خواهان رس��ول صادقی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 153/200/000 ری��ال به طرفیت مهدی 
عباس��ی تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخه 95/5/24 ساعت 
16/30  تعیین گردیده اس��ت لذا با عنایت به مجهول الم��کان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
15 مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد شد. م الف: 9909 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/78 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 950447 خواه��ان س��عید زنگنه 
دادخواس��تی مبنی بر الزام س��ند خودرو به طرفیت 1- محمد علی زنگنه 
2- عب��دا... احمدی برگان��ی 3- محمد س��لمانی  تقدیم نموده اس��ت وقت 
رس��یدگی برای مورخ 95/5/30  س��اعت 11 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه 
اول خیابان س��مت چپ مجتمع ش��ماره 2 اصفهان مراجعه  و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:9837 ش��عبه 8 
حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان )111 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/79 در خصوص پرونده کالسه 319/95 خواهان اکبر دهقانی دادخواستی 
مبنی بر الزام به طرفیت س��جاد کریمی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی 
برای مورخه 95/5/31 س��اعت 5/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 20 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 9917 ش��عبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/80 در خصوص پرونده کالسه 621/95 خواهان الهام براتی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت شهرام برقیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز یکشنبه مورخ 95/5/31  س��اعت 8 صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9903 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/81 در خصوص پرونده کالس��ه 352/95 خواهان حمیدرضا اعتزازیان 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفی��ت معینی تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/5/17  س��اعت 6/15 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9815 شعبه 39 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/82 در خصوص پرونده کالسه 950437 خواهان حجت اله مقیمی رنانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت امیر هوشنگ انصارپور تقدیم 
نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/31  ساعت 8 تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 

مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان آتشگاه اول خیابان سمت چپ مجتمع شماره 2 اصفهان مراجعه  
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9838 
شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)104 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/83 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 589/95 خواه��ان عل��ی دوروش 
دادخواس��تی مبنی بر الزام ب��ه انتقال خ��ودرو به طرفی��ت کاظم رفیعی 
فروشانی- اسماعیل رسام تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
95/6/2 س��اعت 9 تعیین گردیده اس��ت با توجه ب��ه مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب 
– روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 9807 ش��عبه 32 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/84 در خصوص پرونده کالس��ه 507/95 خواه��ان تعاونی اعتبار ثامن 
االئمه با وکالت فهیمه عصاچی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه یک فقره چک 
به طرفیت عاطفه امین الرعایا- طاهره خس��روی- س��جاد نصر اصفهانی 
تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخه 95/6/2 ساعت 11 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب 
س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 ش��ورای حل اختالف 
اصفهان ش��عبه 45 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف: 9839 شعبه 45 
حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان )129 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/85 در خص��وص پرونده کالس��ه 410/95 خواهان منصور قاس��میان 
دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه وجه چک ب��ه طرفیت حام��د جهانی فرزند 
محمدرضا تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخه 95/6/2 ساعت 
8 تعیین گردیده اس��ت ب��ا توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
ش��ورای حل اختالف اصفهان ش��عبه 13 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 9841 ش��عبه 13 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/87 در خصوص پرونده کالسه 595/95 خواهان حسین دادخواه رهنانی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا ابوطالبی جوزدانی تقدیم 
نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/6/2  ساعت 8/30 عصر تعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:9883 شعبه 11 
حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان )111 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/88 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 322/95 خواهان رس��ول صادقی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت عباس نوروزی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخه 95/6/2 ساعت 4/30 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
س��اختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 28 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید.در صورت ع��دم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 9912 
شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

4/67 ش��ماره دادنام��ه: 09509976836100340 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351600593 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940324 خواهان: خانم 
مهناز طرقی فرزند عباس��علی به نش��انی اصفهان- مدرس- سرچشمه- 
کوی 110- کوچه ابرقوی��ی- کوچه زرن��گار- پالک 12، خوان��ده: آقای 
محمود رضائی فرزند حسین به نشانی مجهول المکان، خواسته: طالق به 
درخواست زوجه، رای دادگاه: خواسته خانم مهناز طرقی فرزند عباسعلی 
به طرفیت آقای محمود رضائی فرزند حسین صدور حکم بر اجازه اعمال 
وکالت برای صیغه طالق به لحاظ تخلف از شرط ضمن العقد است. با عنایت 
به تصویر مصدق سند ازدواج به شماره ترتیب 3242 دفتر رسمی شماره 
67 حوزه ثبت اصفهان رابطه زوجیت به سبب عقد نکاح دائم بین آنها محرز 
اس��ت. خواهان در توضیح اظهار داشته حدود پنج س��ال است از خوانده 
اطالعی ندارد او زندگی مشترک را بدون دلیل ترک نموده و به لحاظ ترک 
زندگی مشترک و تحقق ش��رایط ضمن عقد خواهان صدور حکم به اجازه 
اعمال وکالت در طالق می باش��د و تقاضای ص��دور حکم حضانت فرزند 
مش��ترک به نام نازی را دارد خوانده با وصف ابالغ از طریق نش��ر آگهی 
حضور نیافته است شهود خواهان که از بستگان نسبی خوانده می باشند در 
دادگاه حاضر گردیده اند و با قید اتیان سوگند اظهار نموده اند بیشتر از سه 
سال است از خوانده اطالعی ندارند و مجهول المکان می باشد از سوی دیگر 
تالش داور زوجه و مرکز مشاوره خانواده و دادگاه در جهت ایجاد صلح و 
سازش موثر واقع نشده است با توجه به نظر موافق مشاور قضائی بنابراین 
دادگاه با اس��تناد به مواد 1139 و 1119 و 1134 قانون مدنی و مواد 29 و 
27 و 26 قانون حمایت خانواده ضمن احراز ش��رط هشت از بند ب شروط 
 ضمن عقد انعقاد نکاح حکم به اجازه اعمال وکالت در طالق صادر و اعالم 
می دارد و به خواهان اجازه می دهد با مراجعه به یکی از دفتر رسمی طالق 
ثبت طالق و با اختیارات حاصله از بند ب یاد ش��ده با انتخاب یکی از انواع 
طالق خود را مطلقه س��ازد. اعتبار این گواهی برای تسلیم به دفتر رسمی 
طالق شش ماه از تاریخ قطعیت رای می باشد با عنایت به مفاد مواد 36 و 37 
قانون حمایت خانواده رعایت جهات شرعی و قانونی اجرای صیغه طالق 
و ثبت آن و یادآوری حقوق و تکالیف آنها پس از طالق به عهده س��ر دفتر 
ثبت طالق می باشد در مورد حقوق فی مابین از جمله مسائل مالی: با توجه 
به اینکه خواهان اظهار نموده جداگانه اقدام می نماید دادگاه مواجه با تکلیف 
نیست حضانت فرزند مش��ترک به نام نازی رضائی با خواهان می باشد و 
خوانده مکلف است بابت نفقه فرزند ماهیانه مبلغ سه میلیون ریال با افزایش 
بیست درصد در ابتدای هر سال شمسی پرداخت نماید رای دادگاه غیابی 
 و ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 

م الف: 9931 شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان)459 کلمه، 5 کادر(



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
 ب��ه دنب��ال ش��تاب در كار نب��اش، بلك��ه ني��ك 

به جاى آوردنش را دنبال كن.
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محققین سوئیس��ی روباتی را طراح��ی کرده اند ک��ه دقیقا مانند 
سمندر واقعی حرکت می کند.

 École Polytechnique Fédérale محققی��ن دانش��گاه
 س��وئیس روباتی را با نام» Pleurobot« تولید کرده اند که قادر 

به تقلید دقیق حرکات سمندر است.
این روبات با نحوه حرکت س��تون فقرات خود می تواند مانند یک 

سمندر در آب و خشکی حرکت کند.
Pleurobot به لحاظ ویژگی های فیزیکی بس��یار شبیه به یک 

سمندر واقعی است. 
در ساخت روبات سمندر، زوایای استخوان ها و دست و پاهای آن 

با دقت باالیی محاسبه شده است.
به طور کلی سمندرها می توانند با یک نوع حرکت پایه ای از حالت 
خزیدن به راه رفتن و شناکردن فقط با باال بردن سرعت خود تغییر 
موضع دهند که تمامی این ویژگی ها در روبات ساخته شده، لحاظ 

شده است.
در روبات Pleurobot از ۱۱ قسمت برای ساخت ستون فقرات 
آن استفاده شده که در ستون فقرات نمونه نخست روبات سمندر 
۴۰ تکه استخوان استفاده شده بود که این امر آزادی حرکت روبات 

سمندر را کاهش می داد.
با استفاده از الگوی س��اخت این روبات می توان از آن برای تولید 

پروتزهای مجهز به سیستم عصبی استفاده کرد.

در شرایطی که عنوان ورزش همه را یاد تحرک می اندازد، باشگاهی 
ورزشی مدعی شده که باشگاه بدون تحرک است.

 باش��گاه های ورزش��ی طی س��ال های اخی��ر مخاطب��ان زیادی 
داشته اند.

 عده ای با س��ودای الغری در این باش��گاه ها حاض��ر و برخی هم 
 با ه��دف فرم دهی ب��ه عضالت ب��دن ش��ان در باش��گاه ثبت نام 

می کنند.
 افراد برای ثبت نام در باشگاه های ورزش��ی با شعارهای متفاوتی 

رو به رو می شوند.
از شعارهایی پیرامون تناس��ب اندام تا الغری در مدت زمان اندک 
بدون مصرف دارو، همه مباحثی هستند که باشگاه ها برای جذب 
مشتری از آن استفاده می کنند، اما به تازگی یک باشگاه ورزشی 
مدعی ش��ده که افراد ثبت نام کننده می توانند بدون » تحرک « 

الغر شوند.
 طراح��ان ای��ن روش مدع��ی ش��ده ان��د ک��ه ب��ا ب��ه کارگیری 
 از میکروتکنولوژی پیش��رفته ب��ه طور الکترونیک��ی، امواج انرژی 
 س��اتع ش��ده در بدن را ش��بیه س��ازی کرده و از آنها در راستای 

موزون سازی بدن استفاده می کنند. 
همچنین سیس��تم گردش خون، پوس��ت، ماهیچه ها، بافت های 
رابط، چربی های زیر پوست و الیه های چربی در این روش درگیر 

و تحریک می شوند.
در زندگی پر مش��غله امروز برای افراد دشوار است که وقت زیادی 
را به ورزش اختصاص دهند و ش��اید این دلیلی باشد برای ادعای 
روش های نوین در عرصه ورزش که طی مدت زمان اخیر ش��اهد 

آن بوده ایم.
 مدیر این باش��گاه ورزش��ی که ادعا م��ی کند ش��عبات متعددی 
 نیز در س��طح ش��هر تهران دارد در خصوص می��زان زمان حضور 
افراد در این باش��گاه ورزش��ی می گوی��د: ثبت نام کنن��دگان به 
 صورت یک روز در میان و به مدت ۴5 دقیقه باید در باشگاه حاضر 

شوند. 
الزم نیست که آنها در زمان حضورشان تحرک خاصی داشته باشند 

و می توانند آن زمان به نوعی استراحت کنند.
 مدیر ای��ن باش��گاه مدعی می ش��ود که دس��تگاه ه��ای در نظر 
گرفته شده برای الغری افراد سبب تحوالت چشمگیر در بدن آنها 

شده و سالمت آنها را نیز به خطر نمی اندازد.
 این ط��ور ب��ه نظر م��ی رس��د ک��ه در کن��ار داروه��ای الغری، 
 داروه��ای چاق��ی و داروهایی ک��ه برای تقوی��ت عضله ب��ه افراد 
 در باش��گاه ه��ا توصیه می ش��ود باید ش��اهد نمونه ه��ای جدید 

ورزش کردن نیز باشیم.
بدون شک شنیدن اصطالح ورزش، همه را به یاد تحرک می اندازد 

و باید دید چه طور می شود بدون تحرک ورزش کرد.

طبق یافته های یک مطالعه جدید، تنها بودن می تواند بر توانایی 
استدالل و حافظه تاثیر گذارد.

مطالعه محققان دانشگاه واترلو کانادا نشان می دهد عواملی نظیر 
تنها بودن یا دوس��ت داش��تن می تواند بر قدرت استدالل عاقالنه 

فرد تاثیر گذارد.
این مطالعه، اس��تدالل عقالنی را تلفیقی از توانایی های همچون 
 انعطاف فکری، توجه به دیدگاه س��ایرین و در نظرگرفتن تراضی 

و مصالحه تعریف می کند.
 ایگور گروس��من، سرپرس��ت تیم تحقیق، در این ب��اره می گوید: 
» این تحقیق منکر نقش شخصیت در عقل و منطق نیست، اما این 

تمام تصویر نیست. 
موقعیت های زندگی روزمره بر ش��خصیت ما و توانایی اس��تدالل 

منطقی ما تاثیر می گذارد. «
 محققان با بررس��ی ش��رایط و موقعیت های که اف��راد تحت آن، 
منطق خودش��ان را نش��ان دادند، متوجه ش��دند تنهایی موجب 

تضعیف قدرت استدالل افراد می شود.
افرادی که ارتباطات خوبی با دوستان خود دارند از قدرت استدالل 

بیشتری نیز برخوردار هستند.

یک نانوای نوآور زاده توکیو در حقیقت مادری اس��ت 
که با الهام از نقاش��ی های پس��رش نان های جالبی را 

تهیه کرده است.
این نان های جال��ب که با ه��ر برش تصاوی��ر جالبی 
 از میوه، گل ، حیوان��ات و ... دارند بس��یار مورد توجه 
قرار گرفته ان��د. این مادر نانوا با اس��تفاده از رنگ های 
 طبیعی برای مثال: اس��فناج، کاکائو، ریشه چغندر و ... 

نان های هنری اش را می پزد.

برای رسیدن به خواس��ته ها باید دیگران را به س��مت مسیر خودتان 
متمایل کنید. پس از این بیشتر به خواس��ته های تان خواهید رسید. 
 این مطل��ب را بخوانید و اطمینان داش��ته باش��ید پس از این بیش��تر 

به خواسته های تان خواهید رسید.
1- خواهش کنيد

 ش��اید فکر کنید ای��ن ع��ادت ب��ی احترامی ب��ه خودتان اس��ت، اما 
یکی از موانع نرسیدن به خواسته ها پیروی نکردن از این قانون است. 
انسان ها اغلب خواسته خود را می دانند، اما در بیان کردن آن مشکل 

دارند. 
باید بدانید که دیگران ق��ادر به خواندن محتویات و افکار ذهن ش��ما 
 نیس��تند. آن ها آنق��در به کارهای خودش��ان مش��غول هس��تند که 

به نیازهای دیگران نمی توانند فکر کنند.
 همیش��ه ب��رای رس��یدن ب��ه خواس��ته ه��ای تان س��وال بپرس��ید 
اظهار کردن نیازها اعتماد به نفس می خواهد، اما هر چه بیش��تر آن را 

انجام دهید بیشتر برای تان عادت می شود. 
قب��ل از قرارهای کاری ی��ک طرح ذهنی آم��اده کنید ی��ا روی کاغذ 
 بیاوری��د. وقت��ی همه چی��ز واضح نباش��د دیگ��ران گیج می ش��وند 

و نمی توانند به شما پاسخ مثبت بدهند. 
نکات مختصر به آن ها کمک می کند که چه کاری انجام دهند.
2-  به دیگران کمک کنيد که با نظر شما به توافق برسند

اگر با ش��خصی روبه رو هس��تید ک��ه می دانید به س��ختی ب��ا عقاید 
 دیگ��ران موافق��ت می کن��د تم��ام عقی��ده خ��ود را به ط��ور کامل 
 بازگو نکنید. بهتر اس��ت ابتدا با بحثی ش��روع کنید که ب��ه آرامی او را 

به سمت برنامه خود بکشانید. 
برای این کار به جلسات بیشتری برای مذاکره نیاز دارید. 

 پس اگ��ر می خواهی��د ش��خصی را در رابطه ب��ا ایده و نظ��ر خودتان 
متقاعد کنید باید جلسات بیشتری برای مذاکره با او داشته باشید.

 وقت��ی یک نظری��ه جدی��د را به ش��خصی بازگ��و می کنی��د معموال 
در ابتدا در مقاب��ل آن جبهه می گیرن��د. اما اگر به آن ها در رس��یدن 
 به نظ��ر خودتان کم��ک کنی��د دیگر تص��ور نم��ی کنند ک��ه دارند  
 به خواسته ش��ما رس��یدگی می کنند بلکه درک می کنند که در واقع 

این خواسته همان خواسته خودشان است. 
بهترین راه برای انجام این کار این اس��ت که بحث را با هدف خودتان 
 ش��روع کنید، اما اجازه دهید که با س��وال هایی که مطرح می ش��ود 

و شما مطرح می کنید، بحث بیشتر باز و روشن شود. 
به عنوان مثال: نظر شما در رابطه با آن چیست؟ شما چه راه حلی برای 

آن دارید؟ این گونه بهتر می توانید نظر آن ها را بفهمید. 
 حتی م��ی توانید ب��ا پاس��خ دادن به این س��وال ه��ا مس��یر بحث را 

به سمت هدف خودتان هدایت کنید. 
در طول بحث باید نظر دیگران را هم تایید کنید. 

البته نیاز نیس��ت که نظر آن ها را به عنوان بهترین نظر حتما بپذیرید 
 به عنوان مث��ال بگویید: ایده خوبی اس��ت من تا به ح��ال از این زاویه 
 به مس��ئله نگاه نکرده بودم. این گونه به آن ها ح��س خوبی می دهید 

و احتمال این که نظر شما را بپذیرند، بیشتر می شود.
3-  مراقب کلمات خود باشيد

 هنگام��ی که درباره خواس��ته خودتان حرف می زنید س��خت اس��ت 
که گفته های تان تحت تاثیر خواسته تان قرار نگیرد چون هر چه باشد 

آن خواسته شماست. 
 اگ��ر در بی��ان خواس��ته خ��ود ب��ا کلماتی ک��ه به زب��ان م��ی آوریم 

حالت توهین داشته باشیم اصال گفته های مان شنیده نمی شوند.
هم ارتباطات کالمی و هم ارتباطات غیر کالمی در گفت وگوها بسیار 
مهم هستند. پس وقتی می خواهید پیش��نهادی را به دیگران بدهید 
باید سعی کنید حالت توهین نداشته باش��د چون قبول پیشنهاد شما 

برای آن ها غیرممکن می شود. 
بهترین کار این اس��ت که به جای » تو « از » من « یا » ما « اس��تفاده 
 کنی��د. به ج��ای این ک��ه بگویید » بای��د ف��الن س��هم از کار خانه را 
تو انجام دهی « بگویید » من دوس��ت دارم که تقسیم کارمان را عوض 
کنم « جمل��ه اول حالت حمله و دس��توری دارد، ام��ا جمله دوم یک 

پیشنهاد است.
4-  شنونده واقعى باشيد

همه گوش می دهند، اما شنونده فعال نیستند. 
مطالعات اثبات کرده اند که ما انس��ان ها در طی ۳ س��اعت یک سوم 
تمام چیزهایی که ش��نیده ای��م را فراموش می کنیم و پ��س از ۲ ماه 
 ۷5 درصد آن ش��نیده ها را فرام��وش می کنیم درس��ت مثل این که 

از یک گوش وارد و از گوش دیگر خارج می شوند.
 م��ردم فکر م��ی کنند دارن��د گوش م��ی دهند، ام��ا در واق��ع انتظار 
می کش��ند که نوبت حرف زدن خودش��ان بش��ود. اگر این طور باشد 
اطالعات مهمی که می تواند کمک بزرگی به شما بکند را از دست داده 
اید. مثال س��واالتی که اگر به دقت گوش می دادید می توانس��تید از او 

بپرسید. خوب گوش دادن مثل مدیتیشن می ماند. 
باید به افکار دیگران توجه و دقت کنید و حضور واقعی داشته باشید. 

5-  درخواست کمک کنيد
بنا بر دالیلی درخواست کمک برای مردم سخت است.

 اما بای��د بدانید ک��ه درخواس��ت کمک آنقدرها هم س��خت نیس��ت 
و این طور که شما فکر می کنید نشان دهنده پستی یا عدم تکامل شما 

نیست بلکه به شما کمک می کند که زودتر به خواسته خود برسید.
درخواست کمک، ضعف شما را نشان نمی دهد بلکه انسان بودن شما 
را نشان می دهد. محققان متوجه شده اند که ما انسان ها معموال تمایل 

دیگران برای کمک را دست کم می گیریم.
6-  روابط را در اولویت قرار دهيد

 ما ب��رای حمای��ت عقایدم��ان ب��ه دیگ��ران نی��از خواهیم داش��ت. 
 به خصوص اگر آن ها بیشتر از یک نفر باشند پس تاثیرشان هم بیشتر 
از یک نف��ر خواهد بود مثل خان��واده یا تیم کاری. حتی اگر ش��خصی 
باهوش و سخت کوش باشید، اما در گوش��ه ای سرتان به کار خودتان 
باشد و سعی نکنید که همکاران، رییس یا مدیر را بشناسید هنگام بیان و 
تایید نظرتان با مشکل مواجه خواهید شد. بنابراین با آن ها ارتباط برقرار 
کنید باید نسبت به اطرافیان تان کمی کنجکاو باشید. با چیزهای جزیی 
شروع کنید. درباره محل زندگی، درباره عالقه آن ها به سرگرمی های 
آخر هفته بپرسید. آن ها را به بیرون دعوت کنید و با هم قهوه بخورید.

آشپزی

عکس نوشت

موفقيتخواندنى ها

خانه داری

انتشارات ماهی کتاب » یعقوب کذاب « به قلم » یورک بکر « 
را با ترجمه » علی اصغر حداد « تجدید چاپ کرد.

کتاب حاضر روایتی از زندگی پر از رنج ، امید و ناامیدی مردم 
یهودی ش��هرک » گتو « اس��ت که درجریان جنگ جهانی 
 دوم و تحت نظ��ر آلمان نازی و با قوانین��ی چون؛ جرم بودن 

داشتن رادیو زندگی می کنند.
درواقع رمان یعقوب کذاب درباره جنبش مقاومت نیس��ت، 
شرح حماس��ه ای از نوع دیگر اس��ت. » یورک بکر « در این 
نخستین رمان خود وقایعی تراژدیک و تکان دهنده را با زبانی 

شاد و گه گاه با طنزی سیاه  به رشته تحریر می کشد.
» یعقوب « قهرمان داستان، از آن دست مردمانی نیست که در 
وصف او گفته می شود محکم  مثل درخت ، اما با این حال بدت 

نمی آید هر روز چند دقیقه ای به او تکیه کنی. 

یعقوب دروغگویی است از سر شفقت و ترسویی بسیار شجاع. 
 او که از س��اکنان یهودی گتو اس��ت، به صورت  اتفاقی خبر 
امید بخش��ی را از جبهه  جنگ به دس��ت م��ی آورد. او برای 
آن که ساکنان دیگر گتو حرفش را باور کنند به دروغ متوسل 
می شود و ادعا می کند که رادیویی در خانه پنهان کرده است. 
یعقوب دلخوش به این که با این خبر در چهره  س��اکنان گتو 
امید رخ کرده اس��ت، هر بار اخبار دیگ��ری را بازگو می کند؛ 
اخب��اری دروغین که در حی��ن کار اجب��اری دهان به دهان 
 می ش��ود... گفتنی اس��ت بر اس��اس این رمان ک��ه جایزه 
 » هاینریش مان «  را نیز به دس��ت آورده ، دو فیلم سینمایی 
در سال های ۱۹۷5 و ۱۹۹۹ ساخته شده است. کتاب »یعقوب  
کذاب« را انتشارات ماهی در قطع رقعی،۲68 صفحه و بهای 

۱8 هزار تومان برای پنجمین بار تجدید چاپ کرده است.

مواد الزم: ۳ پیمانه آرد،۱ پیمانه پودر نشاسته،۱ پیمانه کافي میت، ۲/۱ پیمانه کره،
۳/۱ پیمانه روغن مایع،۱ پیمانه پسته پودرشده،۱ ق س زعفران دم کرده، ۱ ق م پودر هل.

مواد الزم براي شربت: ۲ و  ۲/۱ پیمانه شکر، ۱ و ۲/۱ پیمانه آب.
طرز تهيه: آرد را در تابه اي بزرگ ریخته، روي حرارت مالیم بگذارید و با قاشق چوبي 
مرتب هم بزنید تا بدون سوختن آرد، بوي خامي آن گرفته شود. وقتي بوي آرد بلند شد، 
پودر نشاس��ته را به تابه اضافه کنید. حاال مخلوط آرد و نشاسته را به مدت سه دقیقه تفت 
 دهید. پودر هل و کافي میت را  اینجا اضافه کرده و تاب��ه را از روي حرارت بردارید. مواد را 
با هم مخلوط کرده و الک کنید. در قابلمه یا شیر جوشي کوچک روغن و کره را ریخته، روي 

حرارت بگذارید تا کره آب شده و با روغن مخلوط شود. حاال  از روي حرارت بردارید.
 مخلوط کره و  روغن را به مواد خشک الک شده اضافه کرده و دایم هم بزنید تا حلوا یک دست 
و یک نواخت شود. ش��کر را در آب حل کرده  و روي حرارت بگذارید تا جوشیده و شربت 
آماده شود. شربت غلیظ شده را از روي حرارت بردارید تا کمي خنک شود. قالب موردنظر را 
آماده کنید. کف و دیواره هاي قالب را با کیسه فریزر بپوشانید. شربت سردشده را کم کم به 
مایه حلوا اضافه کرده و خوب مخلوط کنید تا حلوا آماده شود. نیمي از حلواي آماده شده را 
در قالب ریخته و روي آن را صاف کنید. پودر پسته را روي الیه اول حلوا بریزید و پهن کنید. 
 زعفران را به نیمه دیگر حلوا اضافه کرده و خوب مخل��وط کنید. بعدآن  را در قالب بریزید، 

روي حلوا را با نایلون بپوشانید و قالب را به مدت چهار ساعت در یخچال بگذارید. 

پس از تغییر دکوراسیون داخلی منزل، کار اصلی تازه شروع می شود؛ نگهداری و مراقبت. 
وقتی به درستی از دکوراسیون خود نگهداری کنید، هم هزینه ای را که متحمل شده اید 

حفظ می کنید و هم ظاهر دکوراسیون خود را مثل روز اول نگه می دارید.
تميز کردن سنگ مرمر در دکوراسيون:

 یکی از پرطرفدارترین مصالح برای سطح کانتر آشپزخانه، سنگ مرمر است. سنگ مرمر 
 از گرانیت ص��اف تر اس��ت و به خاط��ر طبیع��ت پرمنفذش ب��ه راحتی لکه م��ی گیرد 
و خراشیده می شود. اما اگر شما هم مثل من از طرفداران این سنگ هستید و می خواهید 
 س��طح کانتر خود را با آن بپوشانید، باید یک س��ری نکات را برای نگهداری از آن در ذهن 
داشته باشید. پاک کردن لکه های اسیدی مثل لکه قهوه یا آبمیوه از روی این سطوح کمی 

مشکل است و باید به محض اینکه لکه دار شد، پاک شود. 
ابتدا لکه را با یک پارچه یا اسفنج نرم پاک کنید و سپس باقیمانده آن را با آب شست و شو 
دهید. اسفنج یا پارچه را با آب گرم بشویید و آن را کامال بچالنید و باقیمانده آب را از سطح 
پاک کنید، چون ممکن است به منافذ سنگ رسوب کند و یک لکه دایمی به وجود آورد. 

سپس سطح را کامال خشک کنید و اجازه ندهید با هوا خشک شود.
لکه های سخت: برای هر سطح سنگی از جنس مرمر، به محض اینکه لکه ایجاد شد، آن 
را پاک کنید. از متخصصان این زمینه درباره پاک کننده مخصوص سنگ مرمر سوال کنید.

هشدار: از شوینده های میوه ای، ساینده و سرکه خودداری کنید.

یعقوب کذاب

حلوای دورنگ سر سفره افطار

آشنایى با جالب ترین شهرهای بيابانى جهان ) 2 (

ساخت روباتى که مانند سمندر 
عمل مى کند

ورزش، بدون تحرک

 این طوری به خواسته های تان 
مى رسيد...

 تاثير تنهایى 
بر کاهش قدرت حا فظه

نحوه برق انداختن انواع سنگ و سراميک )2(

ش��هرهای بیابانی یک��ی از زیباترین مکان های 
محل س��کونت انس��ان محس��وب می ش��وند. 
 بهش��ت های گمش��ده ای در دل بیابان ه��ا که 

در سراسر جهان وجود دارند. 
ظه��ور آب در میان صحرای خش��ک پدیده ای 
ش��گفت  انگی��ز اس��ت. ش��هرهای بیابان��ی 
خیره کننده ای که به ط��ور طبیعی وجود دارند 

و هرکدام داستانی برای گفتن دارند.
پایکا، شيلى 

پایکا در دل بیابان قرار گرفته اس��ت، اما کشت 
مرکبات در این شهر رونق فراوانی دارد. 

این ش��هر به خاطر ش��یرینی هایش نیز مشهور 
 اس��ت. پایکا در سال۱۷۰۰ کش��ف شده است 
 و در میان گردش��گران مکانی محب��وب، برای 
ش��نا کردن اس��ت. آب های گرم راه حلی خوب 

برای مقابله با حرارت بیابان است.
واحه ليوا، امارات متحده عربى

  دوربین نقشه  گوگل برای نمای خیابان در لیوا، 

بر روی کوهان شتر نصب شده است. 
بهترین راه برای رس��یدن به واحه، اس��تفاده از 
 ش��تر اس��ت. واحه لیوا در جنوب غربی ابوظبی 
و در میان صحرای ربع الخالی واقع شده است.   

واحه ساحل قفصه، تونس
 ممکن است جدیدترین واحه  جهان باشد. این 
تاالب آبی در سال ۲۰۱۴ در میان بیابان به طور 
ناگهانی پدیدار شد و س��احل قفصه نام گرفت 
و تبدی��ل به مکان��ی محبوب برای ش��ناکردن 
محلی ها ش��د. هرچند، دانشمندان از سرطان زا 
بودن ی��ا حداقل خطرن��اک ب��ودن آب تاالب، 

می ترسند.
سن اگناسيو، مکزیک

صحرای بها، زمینی بی حاصل از شن در اطراف 
سن اگناس��یو اس��ت. واحه  طبیعی زیبایی که 
با درختان نخل و مرکبات احاطه ش��ده اس��ت. 
درختان، توسط یس��وعیانی که در سال ۱۷۲8 
در آنجا میسیون مذهبی درست کرده اند، کاشته 

شده است. 
گرمه، ایران

 زمانی گرمه یکی از ایس��تگاه های راه ابریش��م 
محس��وب می ش��د. اکن��ون فق��ط روس��تایی 
 کوچک که در زیر درختان اطراف واحه مدفون 

شده است، باقی مانده است.
واحه ابراهيم، عراق

بین ش��هر های هیت و حدیثه، واحه  ابراهیم را 
پیدا خواهید کرد. مکانی باس��تانی با ریشه های 

یهودی، اسالمی، مسیحی و سامری. 
در کتاب مقدس، ابراهیم برای رفتن به سرزمین 
مقدس، از این واحه عبور کرده اس��ت. در طی 
عملی��ات آزادس��ازی ع��راق در س��ال ۲۰۰6، 
این مکان توس��ط تفن��گ داران دریایی آمریکا 

پاک سازی شد. 
 در حال حاض��ر ارتش عراق مس��ئول نگهبانی 
از این واحه اس��ت. اگر قصد دیدن از این واحه 

را دارید، یک محافظ شما را همراهی می کند.  

گردشگری

پختن نان با الهام از نقاشی! 
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